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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003314-40.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

D. C. R. D. S. (EXEQUENTE)

A. R. F. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. F. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA OAB - MT13169/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003314-40.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: DELANE CRISTINA RIPARDO DE SOUZA e outros 

EXECUTADO: ADRIANO DOS SANTOS FERNANDES Advogado(s) do 

reclamado: FERNANDO FRANCA NISHIKAWA Vistos. Trata-se de 

cumprimento de sentença c/c pedido liminar inaudita altera pars proposto 

por Adriano dos Santos Fernandes em face de Delane Cristina Ripardo de 

Souza, já qualificados nos autos. No id 16913513 aportou aos autos 

manifestação do exequente requerendo a juntada do termo declaração 

extraída do inquérito policial n. 618/2018/DP, na qual o pedido de busca e 

apreensão foi reiterado. Instado a se manifestar, o Ministério Público 

opinou pelo indeferimento do pedido de busca e apreensão do menor, 

pelas razões expostas em seu parecer, manifestando pela realização de 

estudo psicossocial junto à genitora/executada e o menor na Comarca de 

Cuiabá/MT (id 16970160). Pois bem. Antes de apreciar os pedidos, 

entendo imprescindível para o deslinde do caso a realização do estudo 

psicossocial, a fim de constar se a genitora/executada reside no endereço 

fornecido pelo exequente, bem como para verificar se o menor está ou 

não em situação de risco. Importante ressaltar, que dentre os pedidos 

formulados pelo exequente no id 16621166, houve o pleito subsidiário de 

realização do estudo psicossocial. Assim, determino a realização do 

estudo psicossocial pela equipe de psicólogo(a) e assistente social 

credenciados(as) na Comarca de Cuiabá, no prazo de 15 (quinze) dias, 

com a executada e o menor no endereço fornecido pelo exequente no id 

16621166, devendo a equipe realizar estudo pormenorizado da situação, 

bem como obter a informação do motivo que ocasionou a sua mudança e a 

do menor para a Comarca de Cuiabá-MT. Após, conclusos para 

deliberações. Intime-se. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, com 

urgência, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1002353-02.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002353-02.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: CARLIN DE FREITAS REQUERIDO: SILVANETE MOURA 

Vistos. Trata-se de Ação de Conversão de Separação Judicial em Divórcio 

ajuizada por Carlin de Freitas em face de Silvanete Moura, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe. A parte autora narra, em 

síntese, que se encontra separado judicialmente da parte ré há 07 (sete) 

anos por meio da sentença proferida nos autos de n.º 

409-05.2009.811.0090 (cód. 35074), Comarca de Nova Canãa do Norte, 

motivo pelo qual, pleiteia a conversão da separação em divórcio. O pedido 

veio instruído com os documentos. Recebida a inicial, foi deferido os 

benefícios da gratuidade judiciária e determinada a citação do requerido 

(ID 10972544). A parte requerida foi citada (ID 15433382), no entanto não 

apresentou contestação. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Primeiramente, registro que a parte 

requerida foi devidamente citada (ID 15433382), contudo, deixou 

transcorrer in albis o prazo para apresentação de contestação, conforme 

se vê da certidão de ID (15946680). Assim, DECRETO a sua REVELIA. 

Com fundamento nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o 

Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE e ao exame do mérito. Não havendo 

preliminar ou questões pendentes a serem analisadas, passo ao mérito da 

causa. O casamento e a separação judicial do casal restaram 

comprovados documentalmente nos autos. Com efeito, requer a parte 

autora a conversão da separação judicial do casal em divórcio, com o 

rompimento definitivo do vínculo matrimonial. É certo que, desde o advento 

da Emenda Constitucional n.º 66/2010, a qual alterou a redação do art. 

226, § 6º, da Constituição Federal, não existem mais lapsos temporais 

para a decretação do divórcio, bastando a manifestação de vontade de 

qualquer dos cônjuges no sentido de ver rompido o vínculo matrimonial que 

os une, sendo despicienda a análise de qualquer outro requisito para 

dissolução do casamento. Desta maneira, diante da manifestação 

apresentada na petição inicial e considerando que a separação judicial do 

casal foi de comum acordo, conforme se vê nos autos 

n.º409-05.2009.811.0090 (cód. 35074), que tramitou na Comarca de Nova 

Canãa do Norte, a procedência da ação é medida que se impõe. Não 

obstante a presente ação versar sobre direitos indisponíveis (ação de 

estado) tenho que a dilação probatória mostra-se desnecessária. Fica 

resguardado às partes, entretanto, promover futura ação autônoma para 

reclamar a partilha de bens eventualmente existentes que não foram 

declarados na presente demanda. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão inicial para o fim de converter em divórcio a separação judicial 

do casal CARLIN DE FREITAS e SILVANETE MOURA, resolvendo o mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15. Condeno a requerida ao 

pagamento de custas e ao pagamento de honorários em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, 

contudo, concedo a justiça gratuita à requerida, assim, suspendo sua 

exigibilidade pelo prazo de 5 anos, nos moldes do artigo 98, §2 e§3. 

Certificado o trânsito em julgado, expeça-se o mandado de averbação ao 

Cartório de Registro Civil Competente (Cartório de Registro Civil de Nova 

Canãa do Norte-MT). Após, o cumprimento da determinação, arquivem-se 

os autos, com as cautelas de praxe. Cumpra-se o necessário. Alta 

Floresta, 5 de dezembro de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000146-64.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVA NEIDE FERRUGEM CAVAGNOLI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000146-64.2016.8.11.0007. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: DIVA NEIDE 

FERRUGEM CAVAGNOLI Vistos. Trata-se de execução fiscal ajuizada 

pela exequente, pessoa jurídica de direito público, qualificada nos autos, 

em face do (a) executado (a), igualmente qualificado (a). Depois de 

reiteradas tentativas de citação da parte executada (certidões de ID 

3221538 e 7837035), determinou-se a expedição de Carta Precatória à 

Comarca de Campo Grande/MS para nova tentativa de citação, entretanto, 

novamente não se logrou êxito na citação, conforme consta nas certidões 

juntadas no ID 13692536. Com o retorno da Carta Precatória aos autos de 

origem, a parte exequente foi intimada para se manifestar, entretanto, não 

houve comparecimento nos autos. Novamente intimada para se manifestar 

sob pena de extinção, restou certificado no ID 16020359 o decurso de 

prazo para manifestação da parte exequente. Vieram os autos à minha 

conclusão. É o relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Com efeito, 

houve nos autos a intimação da parte exequente para que desse 

prosseguimento ao feito sob pena de extinção, conforme os termos, 

contudo, permaneceu-se inerte. A propósito, o artigo 485, inciso III, § 1º do 

Código de Processo Civil/15, tem em sua redação o que segue: “Art. 485. 

O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover os atos e 

as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; (...) § 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte 
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será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”. 

Em razão disso, a extinção do feito com base no artigo 485, inciso III, do 

CPC/15 é medida imperativa, eis que a parte exequente abandonou o feito, 

bem como, não é caso de aplicação da Súmula 240 do STJ, uma vez que a 

parte executada sequer foi citada. Em consequência, JULGO EXTINTO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito com fundamento no artigo 

485, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil/15. Isenta a Fazenda 

Pública do pagamento de custas. Sem condenação em honorários 

advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o 

trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, observadas 

as formalidades legais.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004285-88.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALISSON ALVES CABRAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1004285-88.2018.8.11.0007. REQUERENTE: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA REQUERIDO: 

ALISSON ALVES CABRAL Vistos. Compulsando os autos verifico que até 

o momento a parte exequente não procedeu com o recolhimento das 

custas e taxas processuais, assim, DETERMINO a que a parte exequente, 

no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE a inicial para: 1) PROCEDER com o 

recolhimento das custas processuais (artigos 320 e 321, ambos do 

CPC/2015), ou, juntar aos autos os respectivos comprovantes, sob pena 

de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC/15). 2) Após decorrido 

tal prazo, com ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

CONCLUSOS para deliberação. Cumpra-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004160-23.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA ANTUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANIBAL ANTUNES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1004160-23.2018.8.11.0007. REQUERENTE: MARIA 

FRANCISCA ANTUNES REQUERIDO: ANIBAL ANTUNES Vistos. Trata-se 

de ação de divórcio com pedido liminar proposta por Maria Francisca 

Antunes contra Anibal Antunes, ambos devidamente qualificados. Alega a 

autora que contraiu matrimônio em 20/06/1978, no entanto, houve o 

rompimento do relacionamento a aproximadamente 28 (vinte e oito) anos, 

sendo que não há possibilidade de reconciliação. Informou ainda que da 

união adveio 03 (três) filhos, todos maiores e capazes, afirmando que não 

houve patrimônio acumulado em conjunto. A inicial veio acompanhada com 

diversos documentos. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. RECEBO a inicial em todos os seus termos. Processe-se o 

presente feito em segredo de justiça (CPC/2015, artigo 189, II). DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita, diante da presunção de veracidade da 

afirmação da parte requerente (pessoa física) de que não possui 

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. Esclareço que o direito em 

tela é potestativo, logo, independe de contestação já que emana 

exclusivamente da vontade da parte autora dissolver o matrimônio, assim, 

inexiste a necessidade de dilação probatória, podendo o divórcio ser 

decretado de plano. Denota-se que a presente sentença não ofende ao 

princípio do contraditório, tendo em vista que, manter-se casado, é matéria 

apenas de direito e, quanto as demais questões, que porventura possa a 

Ré pretender se indispor, poderão ser objeto de debate continuado nos 

próprios autos, liberando portanto as partes para realização da felicidade 

afetiva. Ademais, com o advento da Emenda Constitucional n. 66/2010, 

que deu nova redação ao § 6º do art. 226 da Constituição Federal, houve 

a supressão da exigência de se observar o decurso do lapso temporal da 

separação de fato, restando unicamente à aplicação do direito, sendo 

desnecessária instrução probatória. Ademais, conquanto não tenha a 

autora carreado aos autos prova da inexistência de bens suscetíveis de 

partilha, certo também é que a prévia partilha dos bens não constitui 

requisito para a decretação do divórcio, conforme teor do art. 1.581 do 

Código Civil e da Súmula n. 197 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela 

qual eventual discussão acerca da existência de bens a partilhar não tem 

o condão de impedir a decretação do divórcio. Nesse passo, vê-se que o 

objeto cognitivo do Divórcio Litigioso é extremante restrito, estando vedada 

a discussão de culpa ou qualquer descumprimento de obrigação conjugal, 

não sendo admissível que controvérsias outras, como a partilha de bens e 

os alimentos, se interponham como óbice para o reconhecimento da 

dissolução do vínculo matrimonial. Nesse sentido, colhe-se a precisa lição 

de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald: “Seguindo a linha 

facilitadora do divórcio e lembrando do requisito único exigido pela Lei das 

Leis, não se pode deixar de perceber que o objeto cognitivo do divórcio 

litigioso é extremamente restrito, pois o acionado não mais poderá alegar a 

culpa ou o descumprimento de obrigações conjugais, em sua defesa de 

mérito, em razão da vedação de tais discussões. Não se admite, assim, 

que controvérsias outras sirvam de óbice ao reconhecimento da 

dissolução do vínculo matrimonial, perdendo-se o juiz no meio de 

discussões relacionadas, por exemplo, à fixação de alimentos ou à 

reparação de danos morais”. Na espécie, portanto, ausente qualquer 

controvérsia sobre o casamento e manifestando-se incisivamente a autora 

não haver qualquer possibilidade de reconciliação, sendo definitiva sua 

posição de divorciar-se da parte ré, preenchido está o requisito de que 

trata o art. 356, inc. II, do CPC, sendo patente o acolhimento do pedido 

antecipatório. Com relação à possibilidade de concessão da tutela 

antecipada para a decretação do Divórcio do casal, sem o 

estabelecimento do contraditório, entendo que não poderá haver prejuízo 

para a parte requerida, visto que não existe a reversão do Divórcio para a 

manutenção do casamento, em razão da vontade expressa de um dos 

cônjuges, que demonstra a ruptura da relação afetiva, conforme 

entendimento já firmado por vários Tribunais, a exemplo: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PEDIDO 

DE DIVÓRCIO ANTES DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. EC 66/2010. 

Possibilidade de ser concedida uma sentença parcial de mérito, em face 

da nova redação do parágrafo 1º do artigo 162 do CPC. AGRAVO 

PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70059163402, Sétima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 

07/04/2014)”. Portanto, sem interesse jurídico não se vê razão para o 

requerido querer contestar a ação e nem para arguir eventual nulidade. A 

atuação do requerido deve ser sempre no seu interesse jurídico e, quando 

este interesse inexiste, não se dá ensejo para contestação. O direito de 

defesa existe para evitar prejuízo. Todavia, quando inexistente prejuízo, 

não se vê razão para se falar em defesa. Neste caso a defesa é 

desnecessária. Não se deve praticar ato no processo 

desnecessariamente. Nenhum ato processual deve ser praticado sem 

finalidade Bem lembrou IHERING: “De qualquer forma, que o fim possa 

vincular ao ato, ou de que natureza venha a ser, sem finalidade, este ato é 

inconcebível. Agir simplesmente, e agir em virtude de um fim significam o 

mesmo; Uma ação destituída de finalidade é um absurdo tão grande quanto 

um efeito sem causa”. O que se falou em relação à ampla defesa ou o 

direito de defesa serve também para demonstrar que se não há prejuízo 

para a parte, não se há reclamar a ausência de contraditório. A parte não 

pode sofrer prejuízo sem que antes lhe seja proporcionado o contraditório. 

No entanto, se nenhum prejuízo trouxe a ausência de contraditório, não se 

há de reclamar desta ausência. Está previsto no artigo 282, §2° do CPC, 

que não se deve proclamar nulidade e nem repetir o ato se o mérito puder 

ser julgado a favor da parte. Neste passo é que CAMIÑA MOREIRA já 

deixou assentado em brilhante lição, que não é imprescindível o 

contraditório para se ter julgamento de mérito e coisa julgada. Princípios 

basilares do processo como o contraditório, a ampla defesa e o devido 

procedimento legal, foram instituídos em benefício da parte para evitar que 

ela sofra prejuízo. Em outro ponto, o requerido não possui interesse na 

continuidade deste processo. Isto porque, que interesse poderia ter no 

prosseguimento, para contestar e postular o mesmo resultado? De outra 

forma, até mesmo para a ação precisa ter interesse (art. 17 do CPC). 

Assim, se a ação pode ser julgada a favor do requerido sem contestação, 

não há interesse jurídico em contestar. Pensar que o réu possa ter 

interesse em contestar somente para auferir verba sucumbencial, além de 

injurídico é também imoral. Especificamente, no caso dos autos, a Emenda 

Constitucional 66/2010, extirpou do ordenamento jurídico o debate sobre a 

culpa no rompimento do relacionamento matrimonial como causa para 

decretação do Divórcio, estabelecendo no entendimento da grande maioria 

dos doutrinadores nacionais como premissa a necessidade da realização 
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da vida afetiva dos cônjuges, uma vez declarada a incapacidade de 

reestruturação da sociedade conjugal, podendo, inclusive, ser decretado 

o divórcio, com a resolução da partilha de bens posteriormente, a exemplo 

da Súmula nº 197, do Superior Tribunal de Justiça. Assim, diante dos 

fundamentos acima adotados, CONCEDO A TUTELA ANTECIPATÓRIA do 

direito reclamado pela autora e, DECRETO O DIVÓRCIO DO CASAL Maria 

Francisca Antunes e Anibal Antunes, e via de consequência, JULGO 

PROCEDENTE O FEITO, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC/15. CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida para, querendo, responder a ação em 15 

(quinze) dias. Depois de decorrido o prazo recursal, EXPEÇA-SE mandado 

ao Cartório de Registro Civil competente para averbação do Divórcio 

concedido, mantendo inalterado o nome da requerente que continuará a 

utilizar o nome de casada, qual seja, MARIA FRANCISCA ANTUNES, como 

forma de sua expressão de vontade. Sem condenação a honorários 

advocatícios e despesas e custas processuais. Não havendo outros 

requerimentos, remetam os autos ao arquivo, com as baixas e cautelas de 

praxe. Publique-se, observando-se as regras em relação a processos que 

correm em segredo de justiça. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004134-25.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS GRACZCKI LUPATINI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1004134-25.2018.8.11.0007. REQUERENTE: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

REQUERIDO: VINICIUS GRACZCKI LUPATINI Vistos. Trata-se ação de 

busca e apreensão c/c pedido liminar ajuizada pela Administradora de 

Consórcio Nacional Honda Ltda. em face de Vinicius Graczki Lupatini, 

ambos devidamente qualificados, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. A inicial veio instruída com diversos documentos. Vieram-me os 

autos conclusos. É a síntese do necessário. DECIDO. Para a concessão 

da medida liminar pleiteada, por expressa disposição legal, é necessária a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte 

requerente cumprido este requisito. Com efeito, os documentos atrelados 

à inicial demonstram a relação contratual, bem como a mora e a 

inadimplência do devedor. Além do mais, há receio de que a parte autora 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo desaparecimento do 

mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. Desta 

forma, entendo preenchidos os requisitos necessários à concessão da 

tutela de urgência. Ante o exposto, com base nos artigos 3.º e seguintes 

do Decreto-Lei n.º 911/69 e alterações da Lei n.º 10.931/04, DEFIRO, 

liminarmente, a medida pleiteada, determinando a busca e apreensão do 

veículo, Marca: Hyundai, Modelo: HB20S 1.6A, Ano Fabricação e Modelo: 

2013/2013, Cor: PRETA, Chassi: 9BHBG41DBEP160509, Placa: OOA-1367, 

Renavam: 598715754, descrito na inicial. Consigne-se, no mandado, que o 

devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, 

deverá entregar o bem e seus respectivos documentos (§ 14 do art. 3º do 

Decreto-Lei nº 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014). Diante 

do que dispõe o artigo 3º, § 9º, do Decreto-Lei nº 911/69 (presentes as 

alterações trazidas pela Lei nº 13.043/2014), nesta oportunidade 

PROCEDI, conforme extrato anexo, à inserção de RESTRIÇÃO JUDICIAL 

TOTAL via sistema RENAJUD (circulação, licenciamento e transferência), 

que deverá perdurar até a efetiva apreensão do bem. Uma vez informada 

à apreensão do bem nos autos, façam imediatamente conclusos para 

retirada de tal restrição, na forma da norma legal supramencionada (art. 

3º, § 10, inciso II, do Decreto-Lei). Para tanto, EXPEÇA-SE o competente 

mandado, devendo o bem ser depositado em mãos do depositário fiel 

indicado na inicial ou de quem esta indicar, na qualidade de fiel depositário, 

mediante auto circunstanciado que deverá especificar o estado em que se 

encontra o bem. Executada a liminar, CITE-SE a parte requerida para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar a 

integralidade da dívida, compreendidas as prestações vencidas e 

vincendas, acrescidas dos encargos decorrentes da inadimplência (STJ, 

REsp 1418593-MS), oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de 

ônus (art. 3º, § 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, com a redação alterada pela 

Lei n.º 10.931/04, art. 56). Poderá ainda o devedor fiduciante apresentar 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados, de igual forma, a partir 

do cumprimento da liminar, ainda que tenha se utilizado da faculdade 

disposta no § 2º do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 911/69, caso entenda ter 

havido pagamento a maior e desejar a restituição. Quanto ao pedido 

contido no item “2” para que conste no mandado de busca e apreensão, 

caso o bem seja encontrado em Comarca distinta, a possibilidade de 

cumprimento da ordem judicial, independentemente de distribuição de carta 

precatória, INDEFIRO o pleito, uma vez que ocorrendo essa hipótese a 

parte poderá observar o que dispõe o § 12º do artigo 3º do Decreto-Lei n. 

911/69 (“A parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo da 

comarca onde foi localizado o veículo com vistas à sua apreensão, 

sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da tramitação da 

ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia da petição inicial 

da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a 

busca e apreensão do veículo”) (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014). No 

que tange ao pedido de fixação de multa diária no caso do 

descumprimento da liminar (item “6” da petição inicial), INDEFIRO o pedido 

formulado, ante a ausência de previsão legal, já que o Decreto Lei n. 

911/69 não dispõe nada neste sentido, a não ser na hipótese do § 6º do 

artigo 3º do referido decreto, caso a ação seja julgada improcedente, 

ocasião em que o credor fiduciário será condenado ao pagamento da 

multa. INDEFIRO o pedido de ordem de arrombamento, por não haver 

indícios da necessidade de tal medida. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004134-25.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS GRACZCKI LUPATINI (REQUERIDO)

 

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

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

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

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

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

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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 140484 Nr: 3217-91.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlena Aparecida de Carvalho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Luiz do Amaral - 

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO EXPOSTO, resolvo o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015 e nos termos do art. 490, do 

CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela autora Marlena 

Aparecida de Carvalho e CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, nos seguintes termos:a) A IMPLANTAR o benefício de aposentadoria 

por invalidez, desde o requerimento administrativo do auxílio doença 

(08/06/2015); b) A efetuar o PAGAMENTO das parcelas retroativas do 

benefício de aposentadoria por invalidez, desde a data do requerimento 

administrativo (08/06/2015), até a data imediatamente anterior a sua 

efetiva implantação, devendo incidir juros de mora, a partir da citação, de 

1% a.m., nos termos da Lei nº 11.960/2009, e correção monetária pelos 

índices oficiais desde o vencimento de cada parcela;c) Por derradeiro, 

ante a decisão supra, CONCEDO à requerente Marlene Aparecida de 

Carvalho a TUTELA DE URGÊNCIA, conforme pleiteado na inicia 

determinando a IMPLANTAÇÃO do beneficio de aposentadoria por 

invalidez, no prazo de trinta (30) dias. O perigo de dano é evidente, já que 

se trata de verba de caráter alimentar.OFICIE-SE ao requerido, 
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observando-se o disposto no artigo 387 da CNGC/MT, requisitando a 

implantação do benefício, consignando-se o prazo máximo de trinta (30) 

dias, com as correspondentes advertências decorrentes da inércia.Deste 

modo, CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios que 

FIXO no importe de dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, 

devendo incidir sobre as prestações vencidas até a data da prolação da 

sentença (artigo 85, § 8º, do CPC/2015, e Súmula nº 111 do STJ).DEIXO de 

condenar o requerido no pagamento das custas processuais, eis que 

ISENTO (artigo 4º, inciso I, da Lei 9.289/96, artigo 8º, § 1º, da Lei nº 

8.620/93, e artigo 3º, da Lei Estadual nº 7.603/01).Sentença não sujeita ao 

duplo grau de jurisdição, uma vez que o valor da condenação e o direito 

controvertido não excedem a 1.000 (um mil) salários mínimos (art. 496, § 

3º, inciso I e § 4º, inciso III, do CPC/2015).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 111625 Nr: 119-69.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Creditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Sandro Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte 

Alves Pinto - OAB:6294-A/MT, Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante dessa especial circunstancia, entendo que merece deferimento o 

pedido de busca em eventuais contas correntes da Parte devedora.Como 

se sabe, de acordo com o disposto no art. 835, I, do CPC, a penhora em 

instituição financeira é medida precedente ás demais.Essa forma de 

efetivação da penhora em instituição financeira também foi bem definida 

no art. 854 do CPC:“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em 

depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, 

sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará ás instituições 

financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos 

financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a 

indisponibilidade ao valor indicado na execução”.Dessa forma, procedi, 

nesta data, a penhora online de eventuais valores depositados em 

qualquer aplicação financeira do (os) Executado (os), limitado ao valor 

total da dívida, conforme inclusão da minuta de Requisição de 

Informações.Aguarde-se, por 48 (quarenta e oito) horas, em gabinete, a 

resposta das instituições financeiras e, em caso de bloqueio de valores, 

intime-se o (a) executado (a) para que, querendo e, no prazo de 5 (cinco) 

dias, ofereça embargos. Neste caso, determino seja transferida para a 

conta única, vinculando o valor a este processo, com a lavratura do termo 

de penhora nos autos e consequente intimação das partes.Em sendo o 

valor bloqueado irrisório, será realizado o seu desbloqueio quando este 

for absorvido pelo pagamento das custas, nos termos do artigo 836 do 

CPC.Infrutífera ou insuficiente á providencia, intime-se o exequente para 

que indique bens penhoráveis do (a) executado (a) certos e 

determinados, no prazo de 15 (quinze) dias.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Alta Floresta/MT, 11 de dezembro de 2018.Tibério de Lucena 

BatistaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 120694 Nr: 8016-51.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Luiz do Amaral - 

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

manifestar quanto à impugnação ofertada pela parte executada.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e façam os autos conclusos.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 70227 Nr: 3200-65.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosaria Lopes Menegheti, Marcos Antonio 

Menegheti, Magali Menegheti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorival Menegheti - Espólio

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

Araujo da Silva - OAB:8341/MT, Jean Carlo Stavarengo - 

OAB:21713/O-MT, Rita Paschoalina de Souza - OAB:8.148/MT, 

Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT, ROSANGELA PENDLOSKI - 

OAB:3256/O, Valter Stavarengo - OAB:11665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a manifestação da parte executada, INTIME-SE a parte exequente, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias manifestar o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47573 Nr: 7035-03.2006.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ismael da Silva Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Doralice Pires, Janifer Fabiani Galhardi 

Queiroz, Nayara Carolina Pires de Queiroz, Jayme Eburneo Queiroz, João 

Gabriel Pires de Queiroz

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

OAB:6543/MT, Celso Reis de Oliveira - OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourdes Volpe Navarro - 

OAB:MT - 6279-A

 Vistos.

 1) PROVIDENCIE a Secretaria do Juízo a conversão da classe processual 

para “Cumprimento de Sentença”, consoante às normas elencadas na 

CNGC-MT.

2) INTIME-SE a parte executada, na forma do § 2º do art. 513 do CPC/2015 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento, devidamente 

atualizado, acrescido das custas, sob pena de incidência de multa 

automática de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do 

artigo 523, “caput” e § 1º, do CPC.

3) Após decorrido o prazo de que trata o item anterior, caso haja 

informação de pagamento nos autos e ela não tenha originado da parte 

credora, INTIME-SE esta última para dizer o que for de seu interesse, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

4) Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, 

AGUARDE-SE o decurso do prazo também de 15 (quinze) dias para que a 

parte executada, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. CERTIFIQUE-SE a 

respeito (art. 525, “caput”, CPC/2015).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 116010 Nr: 4271-63.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Móveis Romera Ltda, Losango Promoções de 

Vendas Ltda

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Yulika Antunes 

Yanagui - OAB:15.647/MT, Ana Paula Sigarini Garcia - OAB:10.133 

MT, ANDRÉ DA COSTA RIBEIRO - OAB:20.300 PR, Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:16.846/A-MT, Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A/MT, Max Nascimento de Rezende - 

OAB:16.826/MT, Vivian Leão Macedo - OAB:98.867/MG

 Vistos.

 1) PROVIDENCIE a Secretaria do Juízo a conversão da classe processual 

para “Cumprimento de Sentença”, consoante às normas elencadas na 

CNGC-MT.

2) INTIME-SE a parte executada, na forma do § 2º do art. 513 do CPC/2015 
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para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento, devidamente 

atualizado, acrescido das custas, sob pena de incidência de multa 

automática de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do 

artigo 523, “caput” e § 1º, do CPC.

3) Após decorrido o prazo de que trata o item anterior, caso haja 

informação de pagamento nos autos e ela não tenha originado da parte 

credora, INTIME-SE esta última para dizer o que for de seu interesse, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

4) Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, 

AGUARDE-SE o decurso do prazo também de 15 (quinze) dias para que a 

parte executada, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. CERTIFIQUE-SE a 

respeito (art. 525, “caput”, CPC/2015).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 96493 Nr: 4948-98.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oficina do Scub Ltda, Maria das Dores Zechi 

Schwingel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de penhora “online”, haja vista que outrora foi tentada a 

busca nos ativos financeiros da parte executada, no entanto, a pesquisa 

não foi frutífera, sendo que a parte exequente não comprovou nos autos 

que houve mudança na situação econômica/financeira da parte 

executada, que poderia garantir o sucesso da empreitada.

Posto isto:

INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se sobre o prosseguimento do feito, indicando bens certos e 

determinados passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito, 

nos termos do art. 921, inciso III, §§ 2º e 3º do CPC/15.

Com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

CUMPRA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 71285 Nr: 4256-36.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRO-SOLO - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA, Itacir Brandelero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Feliciano de Deus Nery 

- OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o lapso desde o último cálculo da dívida, postergo à análise 

do pedido retro, nesta senda, INTIME-SE a parte exequente para atualizar 

o débito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

CUMPRA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 99568 Nr: 1057-35.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAC, WAC-M, DYMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Alves Moreira da 

Silva - OAB:18141A/MT, Carmen Gloria Arrigada Andrioli - 

OAB:OAB/PR 20.668, Carolina Pereira Tomé Wichoski - 

OAB:18603/B-MT, Ewerton Zeydir Gonçalez - OAB:OAB/SP112.680, 

GIOVANI GIONÉDIS FILHO - OAB:39.496/PR, Gislaine Crispin de Faria 

Cruz - OAB:OAB 16988, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT, 

Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o lapso desde o último cálculo da dívida, postergo à análise 

do pedido retro, nesta senda, INTIME-SE a parte exequente para atualizar 

o débito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

CUMPRA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 113477 Nr: 2004-21.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência de Fomento dos Estado de Mato Grosso 

S/A-MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Mara Dias Pereira, Silmara Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hildca Costa Godoy - 

OAB:13.877 - MT, Marcela Regina Almeida Freitas - OAB:9.454/MT, 

Procurador Geral do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de penhora “online”, haja vista que outrora foi tentada a 

busca nos ativos financeiros da parte executada, no entanto, a pesquisa 

não foi frutífera, sendo que a parte exequente não comprovou nos autos 

que houve mudança na situação econômica/financeira da parte 

executada, que poderia garantir o sucesso da empreitada.

Posto isto:

INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se sobre o prosseguimento do feito, indicando bens certos e 

determinados passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito, 

nos termos do art. 921, inciso III, §§ 2º e 3º do CPC/15.

Com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

CUMPRA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 6560 Nr: 1499-21.2000.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Real Factoring - Fomento Comercial Ltda, Carlos 

Eduardo Furim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurea de Souza Ochiuto Lima

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

OAB:5091-B, Nelma Betânia Nascimento Sicuto - OAB:5176-B

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

OAB:6543/MT, Laudemar Pereira da Silva Junior - OAB:MT/9415

 Vistos.

Compulsando os autos verifico que a parte exequente intimada para dar 

prosseguimento ao feito foi silente, se manifestando posteriormente às fls. 

282/283, porém, de forma intempestiva (fl. 284).

Destarte, foi determinada a intimação na data de 10/10/2017 e em virtude 

deste lapso a petição é intempestiva, já que foi protocolada em 

20/08/2018, portanto, ante a não observância dos prazos processuais, 

INDEFIRO o pedido.

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

dar efetivo andamento ao feito, sob pena do arquivamento provisório dos 

autos, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC/15.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 133233 Nr: 6876-45.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alliance Construtora Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Halaiko Peças e Serviços Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13182-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Eliane Maria Almeida Teles Hammoud - 

OAB:9315-B/MT

 Vistos.
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 1) PROVIDENCIE a Secretaria do Juízo a conversão da classe processual 

para “Cumprimento de Sentença”, consoante às normas elencadas na 

CNGC-MT.

2) INTIME-SE a parte executada, na forma do § 2º do art. 513 do CPC/2015 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento, devidamente 

atualizado, acrescido das custas, sob pena de incidência de multa 

automática de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do 

artigo 523, “caput” e § 1º, do CPC.

3) Após decorrido o prazo de que trata o item anterior, caso haja 

informação de pagamento nos autos e ela não tenha originado da parte 

credora, INTIME-SE esta última para dizer o que for de seu interesse, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

4) Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, 

AGUARDE-SE o decurso do prazo também de 15 (quinze) dias para que a 

parte executada, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. CERTIFIQUE-SE a 

respeito (art. 525, “caput”, CPC/2015).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 134227 Nr: 7422-03.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alliance Construtora Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Halaiko Peças e Serviços Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Sutilo Martins - 

OAB:13182-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA STORMOVSK 

FERREIRA DUTRA - OAB:MT 20.059, Daruich Hammoud - OAB:8101-B, 

Eliane Maria Almeida Teles Hammoud - OAB:9315-B/MT, Raissa 

Carolina de Oliveira Teles - OAB:23.016

 Vistos.

 1) PROVIDENCIE a Secretaria do Juízo a conversão da classe processual 

para “Cumprimento de Sentença”, consoante às normas elencadas na 

CNGC-MT.

2) INTIME-SE a parte executada, na forma do § 2º do art. 513 do CPC/2015 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento, devidamente 

atualizado, acrescido das custas, sob pena de incidência de multa 

automática de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do 

artigo 523, “caput” e § 1º, do CPC.

3) Após decorrido o prazo de que trata o item anterior, caso haja 

informação de pagamento nos autos e ela não tenha originado da parte 

credora, INTIME-SE esta última para dizer o que for de seu interesse, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

4) Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, 

AGUARDE-SE o decurso do prazo também de 15 (quinze) dias para que a 

parte executada, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. CERTIFIQUE-SE a 

respeito (art. 525, “caput”, CPC/2015).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 133213 Nr: 6866-98.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Soares Pereira

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Barella - 

OAB:20.342/MT, Lucas Barella - OAB:19.537/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:5.736/MT, Valnir Telles de Oliveira Junior - OAB:12575 MT

 Vistos.

Tendo em vista que a parte exequente requer receber o valor 

remanescente da condenação imposta a parte executada, vejo que a 

demanda seguirá como cumprimento de sentença, posto isto, com 

fundamento nos princípios da economia processual e da instrumentalidade 

das formas determino que:

PROCEDA a Secretaria da Vara com a conversão da classe processual 

dos autos para “cumprimento de sentença”, observando o que dispõe a 

CNGC-MT.

Tendo em vista que a parte executada efetuou o pagamento parcial 

voluntariamente nos autos, nos termos do art. 526, § 1º do CPC, 

EXPEÇA-SE o competente alvará para liberação da quantia deposita no 

feito, da forma requerida às fls. 135/138, em conta a ser indicada pela 

parte exequente.

No mais, INTIME-SE a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste quanto ao pedido de complementação do valor a ser 

depositado.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

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

que entender de direito, devendo a Secretaria da Vara se certificar quanto 

ao necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 116377 Nr: 4607-67.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thayane dos Santos Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Facebook Serviços Online do Brasil Ltda

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

de Mato Grosso - OAB:

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

OAB:18.450/MT, FERNANDA FERREIRA - OAB:14341, Wagner Lucio 

Batista - OAB:287.731/SP

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que na manifestação de fls. 200/202 a 

parte requerida requer a extinção da demanda pelo pagamento.

Intimada para se pronunciar a parte autora alegou que inexiste petição de 

cumprimento de sentença e pugnou pelo arquivamento dos autos (fl. 205).

Pois bem, denota-se dos autos que a demanda embora tenha sua 

sentença transitado em julgado, esta não entrou em fase de cumprimento, 

portanto, o pedido de acolher o pleito de extinção pelo art. 924, inc. II, do 

CPC/15 carece de possibilidade.

Assim, ante a impossibilidade do pedido da parte requerida, o INDEFIRO.

Intimem-se as partes acerca da presente decisão.

No mais, com nada sendo requerido, REMETAM-SE os autos ao arquivo, 

com as baixas e cautelas de praxe.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 140865 Nr: 3425-75.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Vistos.

Ante a certidão de fl. 91, defiro o pedido da parte requerida e determino 

que se EXPEÇA o competente alvará para o levantamento dos valores 

incontroversos depositados nos autos, na conta indicada à fl. 88-v.

Depois de cumprida a deliberação, remetam os autos ao arquivo, com as 

baixas e cautelas de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69821 Nr: 2794-44.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci Batista da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Machado da 

Silva - OAB:6015/MT, Elizabete Aparecida da Silveira Araujo da Silva 
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- OAB:8341/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

os presentes autos com a finalidade de intimação dos advogados das 

partes, para no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, se manifestem, 

acerca do cálculo elaborado, encartado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 68986 Nr: 1959-56.2010.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda Cardoso Bonfim

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Orlando Martens - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

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

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143733 Nr: 5009-80.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Josete Moreira Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sociedade Tecnica Educacional da Lapa S/A

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simone Zonari Letchacoski - 

OAB:18445

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

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

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

novo CPC.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003809-50.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. L. (REQUERENTE)

V. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO(A))

SIDNEI TADEU CUISSI OAB - MS17252 (ADVOGADO(A))

ELINE ALEXANDRE CHAGAS OAB - MT25364/O (ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003809-50.2018.8.11.0007. REQUERENTE: VANIA 

CONTINI LAZZARI REQUERIDO: JOCELITO POSTINGHER LAZZARI Vistos. 

Trata-se de Ação de divórcio litigioso, alimentos e arrolamento de bens c/c 

pedido liminar ajuizada por Vânia Contini Lazzari em face de Jocelito 

Postingher Lazzari, ambos qualificados nos autos. Alega que ser casada 

com o requerido pelo regime de comunhão universal de bens, desde o dia 

09/11/1991, advindo do relacionamento dois filhos, Jéssica Lazzari (maior) 

e Júlio César Lazzari (menor impúbere). Relata que a vida comum tornou 

impossível, por incompatibilidade de gênios, estando o casal separado de 

fato por aproximadamente 09 (nove) meses, não havendo possibilidade de 

reconciliação. Assevera que diante da impossibilidade de reconciliação as 

partes se autocompuseram extrajudicialmente, envolvendo entre outros 

termos a partilha dos bens, alimentos e guarda do filho Júlio, mas, a parte 

autora afirma que o requerido descumpriu com acordo. Aduz ainda que o 

descumprimento do acordo evidência a possibilidade do requerido de 

dilapidar o patrimônio construído pelo casal ao longo da vida em união, 

sendo que para preservá-los necessidade que seja concedida medida 

cautelar de arrolamento de bens, além de requerer antecipação de tutela 

para regularizar a guarda em relação ao filho Júlio que está sob sua posse 

de fato desde a separação, bem como o deferimento de alimentos 

provisórios. A inicial veio acompanhada com diversos documentos. Entre 

um ato e outro, ao Id. 16910975 a antecipação de tutela foi parcialmente 

concedida, não sendo analisado o pedido concernente aos alimentos. Em 

manifestação de Id. 17028631 a parte autora informou erro material na 

decisão quanto à designação de audiência de conciliação. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, DEFIRO o pedido 

de inclusão do menor Júlio César Lazzari no polo ativo da demanda, já que 

o mesmo possui legitimidade para figurar na lide em virtude de seu direito 

aos alimentos. Em consequência, quanto ao pedido de fixação de 

alimentos provisórios em favor do menor, uma vez comprovada à relação 

de parentesco (juntada de cópia de certidão de nascimento nos autos), tal 

pedido deve ser DEFERIDO. Assim, diante da aparente possibilidade de 

arcar com um valor razoável, já que o requerido havia se comprometido a 

pagar a autora o importe de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em 04 

(quatro) parcelas (acordo de Id. 16133978 – item 4 – da partilha do casal), 

e atentando-se a além disso às necessidades do menor, ARBITRO os 

alimentos provisórios em 100% (cem por cento) do salário mínimo vigente, 

atualmente correspondente a R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro 

reais), que serão devidos a partir da citação e prosseguir até decisão final 

da causa, todo mês, sob as penas da lei. Por fim, verificado o erro material 

na decisão supra consigno que a data do ato será em 25 de fevereiro de 

2019, às 14h20min, mantendo as demais determinações em relação à 

audiência incólumes. No mais, cumpra-se a decisão de Id. 16910975.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003504-66.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUZ ENERGY ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME VIANNA FERRAZ DE CAMARGO OAB - SP249451 

(ADVOGADO(A))

OMAR AUGUSTO LEITE MELO OAB - SP185683 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003504-66.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): LUZ ENERGY ENGENHARIA LTDA Advogado(s) do 

reclamante: GUILHERME VIANNA FERRAZ DE CAMARGO, OMAR 

AUGUSTO LEITE MELO RÉU: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO Vistos. Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela 

autora LUZ ENERGY ENGENHARIA LTDA contra a decisão liminar deferida 

que condicionou o seu cumprimento ao prévio depósito integral das 

certidões de dívidas fiscais a título de caução, oferecendo como 

contracautela três imóveis, todos localizados na cidade de Assis/SP, 

avaliados no valor de R$ 1.430.000,00 (um milhão quatrocentos e trinta mil 

reais). Pede, ainda, o aditamento do pedido formulado na inicial, com 

fundamento no artigo 329 do CPC/15, para incluir a ACF 

454589/54/28/2018 (1973041) período 3/2018 no valor de R$ 14.117,54 

(quatorze mil cento e dezessete reais e cinquenta e quatro centavos), 

passando o pedido de anulação do crédito tributário constituído pela 

executada a abranger as dívidas fiscais descritas na inicial, bem como a 

ACF 454589/54/28/2018. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.086.006,05 (um 

milhão, oitenta e seis mil, seis reais e cinco centavos). O pedido de 

reconsideração (id 16985146) veio instruído dos documentos juntados nos 

id’s 16985148 e 16985175. Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Fundamento e Decido. É facultado ao juiz, em decorrência do 

poder geral de cautela, exigir a prestação de caução real ou fidejussória 

idônea visando assegurar o ressarcimento de eventuais danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, conforme estabelece o artigo 300, § 1º, do 

CPC/15. No caso dos autos, o cumprimento da liminar concedida foi 
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condicionada ao prévio depósito integral das dívidas fiscais objeto de 

discussão na presente demanda. Entretanto, a parte autora ofereceu 

como contracautela três imóveis ambos localizados na cidade de 

Assis/SP, avaliados no valor total de R$ 1.430.000,00 (um milhão 

quatrocentos e trinta mil reais) para substituir a caução imposta na 

decisão inicial, ao argumento de que a empresa não possui condições 

financeiras para dispor do valor total das dívidas fiscais discutidas nos 

autos sem comprometer suas operações financeiras em razão do 

pagamento de décimo terceiro salário e da grande interrupção das 

atividades no final do ano. Assim, diante dos argumentos expostos pela 

parte autora entendo que os bens imóveis são suficientes para assegurar 

o ressarcimento de eventuais danos que o demandado possa vir a sofrer 

com a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários discutidos nos 

autos, tendo em vista que o dispositivo acima citado não exige como 

pressuposto a prestação de caução pecuniária. Além disso, a parte 

requerente comprovou a propriedade dos imóveis ofertados em 

contracautela, conforme pode ser observado nas cópias das matrículas 

dos imóveis acostados no id 16985175 – páginas 1 a 10. O TJMT tem 

decidido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR DE 

SEQUESTRO - FEIJÃO SOJA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA 

INADIMPLIDO - PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA 

MEDIDA LIMINAR - CAUÇÃO - BEM IMÓVEL - DECISÃO MANTIDA - 

RECURSO IMPROVIDO. Estando presentes os requisitos legais 

necessários para a concessão da liminar (fumus boni iuris e periculum in 

mora) e não tendo a decisão recorrida sido proferida de forma ilegal, 

temerária ou com abuso de poder, a manutenção da medida se impõe. O 

artigo 804 do Código de Processo Civil não exige como pressuposto para 

a concessão liminar da medida cautelar a prestação de caução pecuniária. 

No caso concreto, provando-se a propriedade do imóvel ofertado como 

garantia, satisfeita está a condição exigida pelo Magistrado singular para o 

cumprimento da liminar. (AI 29792/2008, DRA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

25/06/2008, Publicado no DJE 08/07/2008)”. A jurisprudência tem 

entendido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO 

PROTESTO – MEDIDA CONDICIONADA A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO COMO 

CONTRACAUTELA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O 

protesto constitui meio pelo qual o credor resguarda seu direito ao crédito, 

comprovando a inadimplência do devedor. Entretanto, nos termos da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é admitida como medida 

cautelar a suspensão dos efeitos do título de protesto, estando tal 

providência condicionada à verificação dos requisitos gerais das medidas 

cautelares, fumus boni iuris e periculum in mora, bem como à prestação de 

contracautela por parte do devedor, a ser fixada conforme o prudente 

arbítrio do magistrado. V.V. AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUÇÃO – 

CONTRACAUTELA – AUSÊNCIA DE FACULDADE DA PARTE – ESPÉCIE DE 

CAUÇÃO – DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ – CONTROLE DA INONEIDADE. 

Cabe ao juiz, salvo previsão específica em lei, a determinação da espécie 

de caução a ser prestada pela parte e o controle de sua idoneidade para 

evitar lesão à parte contrária com o implemento da liminar a ser deferida. 

(TJMG – AI: 1000050655868001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de 

Julgamento: 15/06/2016, Câmaras Cíveis/ 9ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 28/06/2016)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA ANTECIPADA 

DEFERIDA PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO, MEDIANTE PRESTAÇÃO DE 

CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ. 

EXEGESE DO ARTIGO 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. “A 

faculdade de exigir a prestação de caução decorre do poder geral de 

cautela do juiz e objetiva assegurar o ressarcimento de eventuais danos 

que a parte demanda possa vir a sofrer. A tutela antecipada de sustação 

de protesto pode ser condicionada a caução idônea, seja ela em dinheiro 

ou de bem imóvel”. (TJRS – Agravo de Instrumento nº 70065387201, 

Décima Nona Câmara Cível. Rel. Des. Eduardo João Lima Costa. Data do 

julgamento: 26.06.2015). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC – 

AI: 01440924320148240000 Chapecó 0144092-43.2014.8.24.0000, 

Relator: Bettina Maria Maresch de Moura, Data de Julgamento: 05/06/2017, 

Câmara Especial Regional de Chapecó)”. Neste sentido, o STJ já decidiu: 

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA CAUTELAR. 

EFEITO SUSPENSIVO ATIVO A RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO 

POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. CAUÇÃO. IMÓVEIS. 

POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA 

PROPRIEDADE DOS BENS OFERTADOS E DA SUFICIÊNCIA DOS MESMOS 

À GARANTIA DO JUÍZO.1. A concessão de efeito suspensivo a Recurso 

Especial reclama a demonstração do periculum in mora, que se traduz na 

urgência da prestação jurisdicional no sentido de evitar a ineficácia do 

provimento final, bem como, a caracterização do fumus boni iuris, 

consistente na plausividade do direito alegado.2. A possibilidade de que a 

garantia do Juízo, na ausência de execução fiscal, seja antecipada por 

meio de medida cautelar, com oferta de caução, não exime o autor da 

referida medida de proceder a comprovação da propriedade dos bens 

ofertados, bem como da suficiência dos mesmos para a finalidade 

almejada.3. A vocação para o insucesso do recurso especial a que 

pretende o requerente emprestar efeito suspensivo, por não possuir o 

dispositivo legal pelo mesmo apontado como malferido em suas razões do 

especial comando normativo capaz de infirmar o aresto hostilizado, afasta 

a pretensa caracterização do fumus boni iuris viabilizador do atendimento 

do pleito.4. Agravo regimental a que se nega provimento. Pedido liminar 

indeferido.(AgRg na MC 13.336/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ 29/11/2007, p. 161)”. Quanto ao pedido 

de inclusão da ACF 454589/54/28/2018, não vejo óbice ao pleito, pois o 

artigo 329, inciso I, do CPC/15 permite ao autor aditar ou alterar o pedido 

ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu, até a 

citação. Com relação ao novo valor atribuído a causa de R$ 1.086.006,05 

(um milhão, oitenta e seis mil, seis reais e cinco centavos), deverá a parte 

promover a complementação das custas, sob pena de extinção do feito 

sem resolução do mérito (art. 485, inciso IV, do CPC/15), e consequente, 

revogação da tutela deferida. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

reconsideração para substituir a caução em espécie pelo três imóveis 

indicados pela autora em contracautela, cuja cópia das matrículas 

encontram-se acostadas nos autos, com fundamento no artigo 300, § 1º, 

do CPC/15, com base no poder geral de cautela para SUSPENDER a 

exigibilidade dos créditos tributários constituídos pelo Estado do Mato 

Grosso através das ACFs n. 188363/54/28/2018, Nª 254849/54/28/2018, 

Nº 260997/54/28/2018, Nº 379820/54/28/2018 e Nº 454589/54/28/2018, 

mantendo as demais determinações constantes dos autos. DEFIRO o 

pedido de aditamento da inicial para incluir no pedido principal a anulação 

do crédito tributário a ACF 454589/54/28/2018 constituído pela executada, 

com fundamento no artigo 329, inciso I, do CPC/15. OFICIE-SE o Cartório de 

Protesto de Títulos competente para suspender todos os efeitos do 

protesto lançado em desfavor da parte autora (id 15633827 – página 2), 

até ulterior decisão judicial. OFICIE-SE ainda o Cartório de Registro de 

Imóveis Competentes para que a Serventia proceda à averbação às 

margens dos três imóveis, a fim de constar a informação de que tais bens 

foram oferecidos como contracautela nestes autos pela autora. 

EXPEÇA-SE carta precatória ao Juízo de uma Varas de Assis/SP proceda 

a avaliação dos três imóveis pelo(a) oficial(a) de justiça, devendo a 

Secretaria da Vara instruir a missiva com os documentos indispensáveis 

para o seu cumprimento, inclusive com as cópias das matrículas dos 

respectivos imóveis. Atribuindo a causa o valor de R$ 1.086.006,05 (um 

milhão, oitenta e seis mil, seis reais e cinco centavos), retifique-se a 

autuação, o registro e a distribuição, e via de consequência, INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento complementar das custas devidas, devendo juntar os autos 

as respectivas guias, sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito (art. 485, inciso IV, do CPC/15), e consequente, revogação da tutela 

deferida. Decorrido o prazo do prazo concedido para complementação 

das custas, com ou sem o devido recolhimento, certifique-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004434-84.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELENA MENDES ANTUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 
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FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004434-84.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): JUCELENA MENDES ANTUNES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. DEFIRO a gratuidade de justiça diante da 

presunção de veracidade da afirmação da parte Autora (pessoa física) de 

que não possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15. Em 

decorrência do Ofício Circular n.º 001/2016-PFE-INSS, deixo de agendar a 

audiência de conciliação prevista no art. 334 do NCPC, diante da 

impossibilidade de comparecimento dos procuradores da autarquia 

requerida por insuficiência de recursos humanos. Cite-se o Requerido 

para, querendo, contestar o pedido no prazo de 30 (trinta), contados a 

partir do disposto no art. 231, devendo constar do mandado as 

advertências legais (art. 334 do NCPC). Após a apresentação da 

contestação ou escoado o prazo de resposta do requerido, certifique-se e 

intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Por fim, façam os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, 12 de 

dezembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002624-11.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002624-11.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO ITAU 

BMG CONSIGNADO S.A. Vistos, DEFIRO o pedido de dispensa das custas 

processuais formulado ao Id. 13074845, considerando-se a declaração de 

hipossuficiencia apresentada. Dessa forma, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas pertinentes. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 

7 de dezembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004105-72.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ASSAF & ASSAF LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte exequente para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos e, ainda, 

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

necessária para os atos processuais, de acordo com o Provimento nº 

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

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). DECISÃO: “Vistos. Cite-se o executado para 

pagar a dívida, custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, fixados no patamar de dez por cento, no prazo de 3 (três) 

dias, a contar da citação. Caso o executado possua cadastro na forma do 

art. 246, §1º, e art. 1.051, do Código de Processo Civil, a citação deverá 

ser feita de maneira preferencialmente eletrônica. Do mandado ou carta de 

citação deverá constar, também, a ordem de penhora e avaliação a ser 

cumprida pelo Oficial de Justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. 

Não encontrada o executado, havendo bens de sua titularidade, o Oficial 

de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para 

garantir a execução, seguindo o processo na forma do art. 830, do Código 

de Processo Civil. As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se 

no período de férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes 

das 6 e depois das 20 horas, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. O executado deverá ter ciência de que, nos termos 

do art. 827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de pagamento 

integral no prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser 

reduzidos pela metade. Registre-se, também, a possibilidade de 

oferecimento de embargos à execução, distribuídos por dependência e 

instruídos com cópias das peças processuais relevantes, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados na forma do art. 231, do Código de Processo Civil. 

Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de trinta por 

cento do valor total executado, poderá ser requerido o parcelamento do 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica o executado advertido 

que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, 

poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor 

da parte, além de outras penalidades previstas em lei. O exequente, por 

sua vez, deverá ter ciência de que, não localizada a executada, deverá, 

na primeira oportunidade, requerer as medidas necessárias para a 

viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o disposto no art. 240, 

§1º, do Código de Processo Civil. Tratando-se de pessoa jurídica, deverá, 

desde logo, providenciar a juntada de certidão de breve relato obtida junto 

à Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, ainda, perante os 

cadastros processuais do juízo onde a empresa tem sede ou filial. Por fim, 

registre-se que, independentemente de nova ordem judicial, mediante o 

recolhimento das respectivas taxas, o exequente poderá requerer 

diretamente ao Cartório Distribuidor, a expedição de certidão, nos termos 

do art. 828, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos 

do Código de Processo Civil. Expedida a certidão, caberá ao exequente 

providenciar as averbações e comunicações necessárias, comprovando 

posteriormente nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização. Cumpra-se na 

forma e sob as penas da Lei. Intime-se. Alta Floresta, 11 de dezembro de 

2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito”. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005250-10.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEI DA CUNHA DA LUZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1005250-10.2017.8.11.0037 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

EDINEI DA CUNHA DA LUZ Vistos. Trata-se de ação de busca e 

apreensão aforada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em 

face de EDINEI DA CUNHA DA LUZ em relação ao veículo descrito na 

exordial. Antes do recebimento do feito, a parte autora desistiu de 

prosseguir com a demanda (ID 16745209). É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Considerando a petição inicial não foi recebida, 

homologo o pedido de desistência para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, e julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas processuais 

já recolhidas. Isento de honorários. Não foram empreendidas diligências 

para a constrição do veículo junto a órgãos administrativos ou perante 

sistemas online. Havendo trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se. 

P. R. I. Alta Floresta, 11 de dezembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003392-34.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1003392-34.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BMG 
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Vistos. Trata-se de ação denominada como “ação declaratória de 

inexistência de débito c/c pedido indenização por danos morais c/c com 

repetição de indébito” ajuizada por MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS em 

face do BANCO BMG S/A, devidamente qualificados nos autos. Narra que 

é aposentada pelo INSS e percebeu desconto decorrente de empréstimo 

junto à Requerida, o qual alega que jamais solicitou. Requer a declaração 

de nulidade do contrato de empréstimo n.º 159405775000122017, a 

devolução dos valores descontados e indenização por danos morais. 

Juntou documentos ao PJe. Recebida a inicial (ID 11070802), concedeu-se 

a gratuidade de justiça, retificou-se o valor da causa e designou-se 

audiência de conciliação. O Requerido não compareceu à solenidade (ID 

12293201) e tampouco apresentou resposta tempestiva, apesar de 

devidamente citado (ID 12876583). Por meio da petição de ID 13074313, a 

parte Requerente pediu a decretação da revelia e o julgamento antecipado. 

Apresentada contestação manifestamente intempestiva sob ID 15012004, 

com documentos. Vieram-me conclusos. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Inicialmente, considerando a intempestividade da 

apresentação da contestação, DECRETO a revelia do Requerido, incidindo 

sobre o feito a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial. 

Tendo em vista que o réu é revel, passo ao julgamento antecipado do feito 

nos termos do art. 355, II, do CPC. Consoante relatado, a Requerente 

sustentou que o Requerido descontou indevidamente de sua 

aposentadoria o valor de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco 

centavos), ao alvedrio de qualquer contratação ou autorização. A relação 

jurídica em análise possui clara natureza de consumo, pois mesmo que o 

demandante tenha alegado que não participou de nenhum negócio jurídico 

como banco, foi atingido pelo evento danoso, equiparando-se ao 

consumidor conforme os arts. 2º, parágrafo único, 17 e 29 do CDC, 

também configurando a denominação de consumidor “bystander”, nos 

termos da jurisprudência: DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. FRAUDE 

EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM DESCONTOS INDEVIDOS EM 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. Fato 

incontroverso. Relação de consumo. Consumidor por equiparação ou 

bystander. Incidência do art. 17 c/c 29 do CDC. Fraude perpetrada por 

terceiro. Irrelevância. Ausência de prova de culpa exclusiva da vítima ou 

qualquer outra excludente de responsabilidade. Risco da atividade a ser 

suportado pelo fornecedor (art. 14 do CDC). Responsabilidade objetiva do 

Banco, com fulcro no risco da atividade. Inteligência da Súmula nº 479 do 

STJ. Dano moral configurado. Damnum in re ipsa. Indenização devida. 

Quantum indenizatório. Pretensões ao afastamento e à diminuição 

descabidas. Fixação em observância aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Regra de equilíbrio. Extensão e consequência da 

injustiça. Aplicação da Súmula nº 326 do STJ. Consectários legais 

exclusivamente pela requerida. Sentença mantida. RITJ/SP, artigo 252. 

Assento Regimental nº 562/2017, art. 23. Recurso não provido. (TJSP; 

APL 1006128-91.2015.8.26.0002; Ac. 10720593; São Paulo; Décima 

Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio; 

Julg. 22/08/2017; DJESP 25/08/2017; Pág. 2208). Em complemento, 

assinalo que o §2º, do art. 3º, do CDC, expressamente, aponta como 

serviço a atividade de fornecimento de crédito. Seguindo essa linha de 

raciocínio, diante do caráter consumerista da relação, entendo que a 

responsabilidade do Requerido é objetiva quanto aos danos decorrentes 

da prestação de seus serviços, consoante nossa legislação 

consumerista: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. (...) §3° O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”. 

Conforme já assinalado, nos termos do art. 14, do CPC, para afastar sua 

responsabilidade objetiva, caberia ao Requerido comprovar que adotou 

todas as providências necessárias para averiguar a legitimidade do 

crédito referente aos descontos na aposentadoria da Autora, 

demonstrando que inexiste defeito na prestação de seu serviço. 

Entretanto, devido à sua revelia, não o fez. Também não demonstrou culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro. Por concluir que o Demandado 

não comprovou que a regularidade dos descontos, deve a consumidora 

ser compensada pelos danos morais sofridos, que, nesse caso, são 

presumidos, bem como ser restituída dos valores indevidamente retirados 

de seu benefício, de forma simples, tendo em vista que não restou 

comprovada a má-fé do Requerido ao proceder desta maneira. Por 

entender oportuno, trago à baila os seguintes julgados: 52317234 - 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADESÃO 

AO SISTEMA DE CARTÃO DE CRÉDITO EM ESTABELECIMENTO 

COMERCIAL. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

DO SUPERMERCADO E DA ADMINISTRADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA 

AFASTADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. REDUÇÃO DO 

“QUANTUM”. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há como 

deixar de reconhecer que a cobrança de valores sem que o serviço tenha 

sido contratado, com a consequente inscrição do nome do autor nos 

órgãos restritivos de crédito, importa em ato ilícito perpetrado tanto pelo 

estabelecimento comercial, como pela operadora do cartão de crédito, o 

que enseja o dever solidário de indenizar. 2. Porém, no que tange à 

fixação do quantum, é cediço que o julgador deve observar a capacidade 

econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em 

parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da 

conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. 3. No caso, dada 

às peculiaridades do caso concreto, tenho que o quantum foi fixado no 

montante equivalente ao usualmente adotado pela Câmara em casos 

análogos (negativação indevida), qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), com o que deve ser mantido. (TJMT; APL 150388/2017; Capital; Relª 

Desª Serly Marcondes Alves; Julg. 07/02/2018; DJMT 09/02/2018; Pág. 

64). 52314514 - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

CARTÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS 

QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC). INSCRIÇÃO INDEVIDA 

DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

IN RE IPSA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à 

empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista 

da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do 

CPC. A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito 

inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí 

decorrente, é presumido, dispensando a produção de prova. Da repetição 

de indébito, existe firme entendimento de possibilidade de restituição dos 

valores pagos, na forma simples, em razão do princípio que veda o 

enriquecimento injustificado da parte credora, independente de prova de 

erro no pagamento. (TJMT; APL 86716/2017; Rondonópolis; Rel. Des. 

Dirceu dos Santos; Julg. 06/12/2017; DJMT 13/12/2017; Pág. 58). A partir 

da conclusão de que houve dano “in re ipsa”, surge a necessidade de 

valoração do dano para a fixação do valor a ser indenizado. Com tais 

considerações, com base nos critérios da proporcionalidade e 

razoabilidade, entendo como adequado fixar a indenização no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Posto isso, com base no art. 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

para DECLARAR a inexistência de relação contratual entre os envolvidos 

(contrato n.º 159405775000122017), CONDENAR a Instituição Requerida à 

restituição do importe de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco 

centavos), de forma simples, e ao pagamento de indenização por danos 

morais “in re ipsa”, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre o qual 

incidirá correção monetária pelo INPC a partir da presente data e juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. CONDENO o 

Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que, com base no artigo 85, §2° do CPC, fixo em 10% sobre 

o valor atualizado da condenação. Intime-se o Requerido na pessoa do 

causídico indicado na página 1 do ID 15012004. Havendo trânsito em 

julgado e nada sendo requerido em 30 dias, certifique-se e arquive-se. P. 

R. I. Alta Floresta, 1 de agosto de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004437-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FERREIRA LEITE DE MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 15 de 669



Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1004437-39.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): CLAUDIA FERREIRA LEITE DE MIRANDA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. INTIME-SE a requerente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE a inicial nos termos do art. 320 do 

CPC, juntando aos autos o indeferimento administrativo do pedido de 

salário maternidade, por se tratar de documento indispensável para a 

propositura da ação, tendo em vista que, os documentos aportados ao Id. 

17043167 não são suficientes para comprovar o indeferimento, sob pena 

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

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

providências. CUMPRA-SE. Alta Floresta, 12 de dezembro de 2018. 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000863-08.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO(A))

RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES OAB - MT23016/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATIV - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS AMAZONICOS S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000863-08.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): GILMAR DA SILVA RÉU: NATIV - INDUSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS AMAZONICOS S.A. Vistos. Defiro o pedido de citação na 

pessoa da sócia representante da empresa requerida, consoante 

requerido na petição de ID 16092328. Por conseguinte, deixo de apreciar o 

pedido de citação disposto sob ID 14394206, tendo em vista que tem por 

escopo atingir a mesma finalidade. Cumpra-se. Alta Floresta, 8 de 

novembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004429-62.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA PERIN FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004429-62.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): REGINA PERIN FERREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2) 

DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que poderá ser revogado a 

qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. 3) Diante do 

recebimento do Ofício Circular nº 001/2016-PFE-INSS-Sinop-MT, 

justificando a impossibilidade da União em participar das audiências de 

conciliação determinadas pelo Novo Código de Processo Civil, deixo de 

designar a referida solenidade, prevista no art. 334, do CPC. 4) Postergo a 

análise do pleito de tutela de urgência para após a instalação do 

contraditório. 5) CITE-SE o requerido, na pessoa de seu representante 

legal, consignando o prazo de trinta (30) dias para oferecer resposta, nos 

termos do artigo 183 e, ainda, com as advertências dos artigos 341 e 344, 

todos do Código de Processo Civil. 6) Após a apresentação da 

contestação ou escoado o prazo de resposta do requerido, certifique-se e 

intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias. 

CONSIGNE-SE ainda no mandado que, havendo por parte do ente público 

interesse em conciliação no caso em tela, este deverá manifestar-se em 

sede de preliminar de contestação. Por fim, façam os autos CONCLUSOS 

para as deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Alta Floresta, 12 de dezembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004453-90.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA SILVA DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004453-90.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): BRUNA SILVA DE BRITO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2) 

DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que poderá ser revogado a 

qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. 3) Diante do 

recebimento do Ofício Circular nº 001/2016-PFE-INSS-Sinop-MT, 

justificando a impossibilidade da União em participar das audiências de 

conciliação determinadas pelo Novo Código de Processo Civil, deixo de 

designar a referida solenidade, prevista no art. 334, do CPC. 4) Postergo a 

análise do pleito de tutela de urgência para após a instalação do 

contraditório. 5) CITE-SE o requerido, na pessoa de seu representante 

legal, consignando o prazo de trinta (30) dias para oferecer resposta, nos 

termos do artigo 183 e, ainda, com as advertências dos artigos 341 e 344, 

todos do Código de Processo Civil. 6) Após a apresentação da 

contestação ou escoado o prazo de resposta do requerido, certifique-se e 

intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias. 

CONSIGNE-SE ainda no mandado que, havendo por parte do ente público 

interesse em conciliação no caso em tela, este deverá manifestar-se em 

sede de preliminar de contestação. Por fim, façam os autos CONCLUSOS 

para as deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Alta Floresta, 13 de dezembro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 140673 Nr: 3320-98.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudinei de Melo Toniato

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

DPVAT S/A

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

OAB:MT/16.325

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8.184-A/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO 

AUTORAL E CONDENO a requerida ao pagamento de R$ 337,50 (trezentos 

e trinta e sete reais e cinquenta centavos), para adequar a indenização às 

lesões decorrentes do acidente.Por conseguinte, JULGO EXTINTO O FEITO 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por 

cento) do valor da causa nos termos do art. 85, do CPC.Com o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido em 15 dias, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 55245 Nr: 7223-59.2007.811.0007

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AAdS, HAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaury Silveira Martins - 

OAB:63.495 MG, Laudemar Pereira da Silva Junior - OAB:MT/9415, 

Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Inicialmente, DEFIRO o pedido de desarquivamento. Ademais, DEFIRO os 

pedido de fl. 39, concedendo a gratuidade da justiça. Por conseguinte, 
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determino a expedição de certidão de inteiro teor.

 Após as providências necessárias, retornem os autos ao arquivo com as 

devidas baixas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 173885 Nr: 5876-05.2018.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcione Dela Justina

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Dela Justina - 

OAB:13133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de cumprimento provisório de sentença ajuizada por 

Alcione Dela Justina em face de Banco do Brasil S.A., devidamente 

qualificados nos autos.

Com a inicial, vieram os documentos de fls. 07/13.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifico a ausência da certidão de interposição do 

recurso não dotado de efeito suspensivo, imprescindível para o 

ajuizamento da ação, nos termos do artigo 522, II, do CPC.

 Isto posto, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, EMENDE a inicial, juntando aos autos a referida certidão, sob pena de 

indeferimento da inicial, conforme artigo 321, § Único do CPC.

Após o decurso do prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

 Às providências. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 71138 Nr: 4109-10.2010.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Maria Blumer 

Lavorenti - OAB:257364/SP, Marcelo Miguel Alvim Coelho - 

OAB:156347/SP, Rosama Mafei Abe - OAB:SP/186.436

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

OAB:8930/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, em que a parte autora requer o cumprimento da condenação 

dos honorários advocatícios, contra a Fazenda Pública Municipal de Alta 

Floresta.

Nesse sentido, a pretensão executória tramitará sob a égide do artigo 534 

do Código de Processo Civil.

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC/15, intime-se pessoalmente, 

por remessa dos autos, o representante da executada para, no prazo de 

30 (trinta) dias impugnar a execução.

Não apresentada a impugnação tempestivamente, OFICIE-SE ao presidente 

do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para que seja 

expedido o pagamento do valor indicado, nos termos do §3º, do art. 535, 

do NCPC.

Expeça-se o necessário. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 62647 Nr: 2307-11.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Benedita Barbosa Priore

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

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

OAB:MT/8969-B, James Rogério Baptista - OAB:SP/196.274, Juliano 

Marques Ribeiro - OAB:MT/8973-B, Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, visto o trânsito em 

julgado dos embargos à execução.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004425-25.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT0009020A-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT0011096A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMABEL-MT INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004425-25.2018.8.11.0007 Vistos. Intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias efetue o depósito das custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição da presente carta 

precatória, nos termos do art. 290 do CPC. Alta Floresta, MT, 12 de 

dezembro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004433-02.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE ROCHA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004433-02.2018.8.11.0007 Vistos. INTIME-SE a 

parte autora para que, EMENDE A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, 

vez que deverá juntar o indeferimento administrativo do beneficio de 

salário maternidade, sob pena de indeferimento da inicial. Alta Floresta, 

MT, 12 de dezembro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004153-31.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAMOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004153-31.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

Ação de Liquidação de Sentença pelo procedimento comum ajuizada por 

JOSE RAMOS DE SOUZA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA, 

ambos qualificados nos autos. Alega a parte autora, em suma, que 

desembolsou R$ 6.122,00 (seis mil, cento e vinte e dois reais) para fins de 

adquirir cotas AdCentral Family, possuindo apenas o LOGIN para o fim de 

evidenciar a vinculação como divulgadora dos produtos TelexFREE e 

consequentemente, comprovar o direito ao crédito dos valores pagos. 

Suscitando vários preceitos legais, ao final requer a concessão dos 

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

com exibição de documentos para que seja determinado à Requerida a 

apresentação de todos os dados, relatórios e extratos dos ganhos, 
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valores investidos, tipos de bônus, saques, utilização de saldo para 

pagamento de faturas, bem como todas as datas das transações, 

inclusive de ingresso e ativação na rede, referentes ao nome e CPF do 

Requerente, sob pena de multa diária e/ou imediata aplicação do Art. 400 

do NCPC; seja prolatada sentença fixando o “quantum debeatur, de forma 

a permitir o início do cumprimento de sentença. Sob a id nº 16627806, 

determinada a emenda à inicial, com o fim de comprovar a condição de 

credora da parte autora (vínculo mínimo com a parte demandada), sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, § Único do NCPC), vez que a 

simples indicação de login não é suficiente para demonstrar o efetivo 

vínculo contratual apontado na inicial, bem como esclarecer a 

inconsistência de informações constante nos autos acerca da condição 

de miserabilidade do autor. Devidamente intimada, a autora manifestou 

possuir apenas os logins de sua conta junta à empresa Telexfree para o 

fim de comprovação de seu vinculo com a requerida (ID 16707005). É o 

relatório. DECIDO. Compulsando os autos, constato ausente uma das 

condições da ação, a legitimidade da autora para propor a presente ação 

de liquidação individual da sentença coletiva, proferida na ação civil 

pública n° 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou no Estado do Acre em 

desfavor da ora requerida. Isso porque, não demonstrou a parte autora a 

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

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

indispensável para a propositura da liquidação de sentença pleiteada pela 

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

para a propositura da liquidação, colaciono os seguintes julgados do 

TJ/MT. Verbis: “LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EMPRESA TELEXFREE – 

EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO NEGÓCIO ENTRE 

AS PARTES – PEDIDO INDEFERIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.O art. 373, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito. Na hipótese, a Apelante foi 

intimada para emendar a inicial e trazer prova do alegado; contudo não 

trouxe qualquer indício ou comprovante de participação ou investimento no 

grupo da Telexfree, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que 

indeferiu o pedido inicial. (CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 

21/08/2018). RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE 

PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – TEORIA DINÂMICA DA 

DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO – PROVA 

POSSÍVEL DE SER PRODUZIDA PELO AUTOR – EMENDA À INICIAL NÃO 

CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. 1. Ajuizada ação de liquidação de sentença 

coletiva, caberia à parte autora mínima comprovação de seu vínculo com a 

ré a respaldar sua figuração do polo ativo da lide. 2. Inaplicável a Teoria 

Dinâmica da Distribuição do ônus da Prova, pois, de um lado, era possível 

produção da prova pela parte autora, e, lado outro, mesmo em caso de 

inversão do ônus da prova, cabe ao autor a produção de prova mínima. 3. 

O não atendimento da ordem de emenda da petição inicial com provas 

mínimas do direto alegado direito conduz, inevitavelmente, ao indeferida a 

petição inicial. (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018). 

APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

– TELEXFREE – EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO 

ALEGADO DIREITO – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA 

PROVA – NÃO APLICAÇÃO – PROVA POSSÍVEL DE SER PRODUZIDA 

PELO AUTOR – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Facultado ao autor a 

emenda da petição inicial com provas mínimas do alegado direito, este não 

apresentou nenhuma prova, motivo pelo qual, indeferida a petição inicial. 

Não é caso de aplicar a Teoria Dinâmica da Distribuição do ônus da Prova, 

pois a prova determinada pelo magistrado era possível de ser produzida 

pelo autor. Mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe ao autor 

a produção de prova mínima. (NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/07/2018, 

Publicado no DJE 05/07/2018) LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EMPRESA 

TELEXFREE – EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO 

NEGÓCIO ENTRE AS PARTES – PEDIDO INDEFERIDO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O art. 373, do CPC, o ônus da prova 

incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Na hipótese, a 

Apelante foi intimada para emendar a inicial e trazer prova do alegado; 

contudo não trouxe qualquer indício ou comprovante de participação ou 

investimento no grupo da Telexfree, motivo pelo qual deve ser mantida a 

sentença que indeferiu o pedido inicial. (CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, 

Publicado no DJE 21/08/2018).” Sendo assim, não atendendo 

satisfatoriamente a parte autora a determinação de emenda à inicial, para 

o fim de comprovar a condição de credora da executada, carreando 

elemento mínimo de comprovação do crédito (ônus da parte autora), 

concluo não ter demonstrado a legitimidade para manejar a presente 

liquidação, o que enseja a extinção do feito sem resolução do mérito. Ex 

positis, diante da ilegitimidade ativa apontada, com fulcro no artigo 330, 

inciso IV, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo Codex. No ponto, 

tendo em vista que a manifestação sob o Id 16707005, não atendeu a 

determinação sob o ID 16627806, para o fim de esclarecer a 

inconsistência de informações existente entre a exordial - na qual declara 

que o autor encontra-se desempregado - e o extrato carreado sob o ID 

16625134 - Pág. 1 e 2 - que aponta renda proveniente de 

“MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA” -indicando atividade 

como autônomo, INDEFIRO o pedido da gratuidade da justiça. CONDENO a 

parte autora às custas processuais. Sem honorários sucumbenciais, vez 

que não houve a triangularização da ação. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

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

CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 5 de dezembro de 2018 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003119-55.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE GRAMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003119-55.2017.8.11.0007 Vistos. INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de quinze (15) dias, manifestarem-se acerca do 

interesse na produção de outros meios de provas, justificando a sua 

pertinência, sob pena de preclusão. Transcorrido in albis o prazo acima 

estabelecido, CERTIFIQUE-SE e façam-se os autos CONCLUSOS para 

sentença. Às providências. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 11 de 

dezembro de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003020-85.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ZIMAR OLIVEIRA ALENCAR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003020-85.2017.8.11.0007 Vistos. INDEFIRO o 

pedido sob o ID 16009960, para expedição de ofício ao Juízo deprecado 

para que este informe o valor correspondente à diligência do Oficial de 

Justiça, vez que a busca de tal informação é ônus da parte, que deverá 

dirigir-se diretamente àquele Juízo para obter as informações necessárias. 

CONCEDO ao exequente o prazo de 15 (quinze) dias, para comprovar nos 

autos o atendimento do necessário junto ao Juízo deprecado. Intime-se. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 11 de dezembro de 2018 JANAINA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002287-22.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NAIANE FERREIRA MULATO (AUTOR(A))

LUIS CLAUDIO DE SOUZA PAULINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002287-22.2017.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada proposta 

por LUIS CLAUDIO DE SOUZA PAULINO, representado por sua esposa 

NAIANE FERREIRA MULATO em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Em 

síntese, alega a parte requerente que sofreu traumatismo craniano e 

necessita com urgência realizar cirurgia tipo Artrodese de Coluna 

Toracolombor e pós-operatório em UTI, pois cf. relatório médico anexado 

ao ID n. 9547755, corre risco de perder por completo o movimento das 

pernas, vez que, encontra-se internado no Hospital Regional de Alta 

Floresta – MT, o qual não possui suporte para realizar o tratamento 

necessário. Ademais, alega que a parte autora está regulada desde o dia 

19/08/2017, todavia, inexiste previsão na central de vagas para a 

transferência da paciente. Ao final, suscitando vários preceitos legais, 

requer seja condenado o estado demandado a fornecer gratuitamente 

todo o tratamento médico indispensável para o pronto restabelecimento de 

sua saúde, consistente na remoção para Hospital que realize a cirurgia 

acima mencionada com pós-operatório em UTI e imediata transferência da 

paciente mediante UTI AÉREA. Sob o ID 9558385, deferida a liminar 

pleiteada. Parecer do Núcleo de Apoio Técnico/NAT, sob o ID 9626210, 

concluindo haver urgência para o caso. Sob o ID 11244584, o requerido 

apresentou contestação, pugnando pela improcedência da ação. Certidão 

de tempestividade da contestação apresentada sob o ID 15736453. É o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Primeiramente, cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, 

nos termos do inciso I, do artigo 355 do Código de Processo Civil, não 

havendo a necessidade de dilação probatória. À míngua de questões 

preliminares a serem analisadas, passo diretamente à apreciação do 

mérito. De pronto, consigna-se que a necessidade do tratamento médico é 

certa, mormente pelos documentos carreados com a exordial. Aliás, a 

Recomendação n. 31/2010 do CNJ, como a própria nominação indica, não 

vincula a atividade judicante, apenas servindo como um norte. No caso 

judicializado, não há documento que afaste a cognição retirada dos 

documentos apresentados pela parte autora. Doravante, cumpre registrar 

que o artigo 6º da Constituição Federal é taxativo ao afirmar que a saúde é 

um DIREITO social, lembrando que a “seguridade social compreende um 

conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 

sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde (...)” 

(artigo 194-A). Mais adiante, o artigo 196 é enfático ao proclamar que a 

“saúde é direito de todos e dever do Estado (...)”. Dessa feita, não há 

dúvida de que a saúde é um direito social que dimana da própria 

Constituição Federal, devendo ser protegida e garantida pelo Estado, 

conforme entendimento do TJ/MT: "(...) AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

(...) OBRIGAÇÃO ATRIBUÍDA AO ESTADO - FORNECIMENTO GRATUITO 

EM LEITO DE UTI - PACIENTE ACOMETIDO DE QUADRO GRAVE COM 

RISCO DE VIDA (...) PROMOÇÃO DA SAÚDE - RESPONSABILIDADE DO 

ESTADO - NORMA DEFINIDORA DE DIREITO FUNDAMENTAL - APLICAÇÃO 

IMEDIATA - ART. 5º, § 1º, CF - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE 

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - INVIABILIDADE - ALEGAÇÃO DE 

INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO PODER EXECUTIVO - 

IMPROCEDÊNCIA (...) Sendo a saúde e a vida direitos de todos e dever do 

Estado, possuem aplicação imediata, não se cuidando, pois, de norma 

programática, mas sim definidora de direito fundamental, ex vi do artigo 5º, 

§ 1º da Lei Maior (...)[1].” (Grifo e negrito nosso) Dentro desse raciocínio, 

é consequência que deriva do próprio pensamento lógico e sistemático a 

conclusão de que o fornecimento de medicamentos, exames e eventuais 

intervenções cirúrgicas devem estar embutidos na obrigação dos Entes 

Públicos. Afirmar o contrário seria o mesmo que, de forma indireta, 

descumprir um comando que a constituição diretamente determina. Afinal, 

a obrigação estatal de zelar pela saúde da população, em especial aquela 

carente de recursos financeiros, deve ser efetiva e não mera 

proclamação otimista, i.e., deve englobar todas as medidas que viabilizem 

esse dever. Nesse sentido é a jurisprudência do TJ/MT e do TJ/RS, 

respectivamente: “(...) CUSTEIO DE TRANSPORTE PARA POSSIBILITAR 

TRATAMENTO MÉDICO - NEGATIVA DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO 

ORÇAMENTÁRIA - DEVER DO ESTADO DE GARANTIR A SAÚDE - 

RECURSO IMPROVIDO. A NEGATIVA DE CUSTEAR TRANSPORTE PARA 

POSSIBILITAR TRATAMENTO MÉDICO AFRONTA OS DISPOSITIVOS 

CONSTITUCIONAIS QUE GARANTEM ACESSO À SAÚDE PÚBLICA”.[2] 

(Grifo e negrito nosso) “ECA. REEXAME NECESSÁRIO. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS. De acordo com a Constituição Federal, bem como com o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, incumbe ao Poder Público fornecer 

gratuitamente àqueles que necessitarem os MEDICAMENTOS E OUTROS 

RECURSOS RELATIVOS AO SEU TRATAMENTO E REABILITAÇÃO (...)”.[3] 

(Negrito nosso) Assim, diante da obrigação de fazer, imposta pela 

Constituição, e que está sendo preciso esta demanda para redeterminar o 

cumprimento daquele comando originário, o modo como a parte 

demandada cumprirá a norma constitucional é matéria afeta ao próprio 

Executivo, que nada tem que ver com a parte autora. O que não se pode 

aceitar é que problemas internos do Poder Executivo (em sentido genérico, 

abrangendo todos os entes da Federação), dificultem ou mesmo 

inviabilizem aquela obrigação. Destarte, diante do acima exposto, ACOLHO 

a pretensão deduzida na inicial e JULGO PROCEDENTE o pedido da parte 

autora, para confirmar a liminar sob o ID 9558385. Com efeito, DECLARO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, na forma do 

artigo 487, inciso I, do CPC. ISENTO o demandado ao pagamento de 

despesas e custas processuais, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei 

Estadual n. 7.603, de 27 de dezembro de 2001. De outra banda, quanto 

aos honorários sucumbenciais, CONDENO o demandado ao pagamento 

dos honorários advocatícios, em percentual de 10% sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal voluntária, REMETAM-SE 

os autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para reexame necessário, 

em conformidade do artigo 496, I, do Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado a sentença, devidamente CERTIFICADA, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. CUMPRA-SE. [1] Agravo de Instrumento n. 

32962/2003 – 1ª Câmara Cível – Rel. Munir Feguri - publicado em: 

19.12.2003. [2] 3ª Câmara Cível, Recurso de Agravo de Instrumento nº 

58918/2004 - Classe II - 15 - Comarca de Guarantã do Norte, Julgamento 

unânime em 15-3-2005, dele tomando parte o Exmo. Sr. Des. EVANDRO 

STÁBILE (Relator), o Exmo. Sr. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º 

Vogal) e o Exmo. Sr. Dr. ANTONIO HORÁCIO DA SILVA NETO (2º Vogal). 

[3] Reexame Necessário nº 70010451177, 7ª Câmara Cível, TJ/RS, Relator: 

JOSÉ CARLOS TEIXEIRA GIORGIS, Julgado em 16/03/2005. Alta Floresta, 

MT, 5 de novembro de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001912-21.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

S. F. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001912-21.2017.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

de alteração de guarda com antecipação de tutela proposta por DORIVAL 

SANCHEZ MUSSI em face de SILVANA FABRÍCIA DOS SANTOS, ambos 

qualificados nos autos. Sob o ID 10953843, laudo psicológico concluindo, 

em suma, pela ausência de condições, no momento, de exercício da 

guarda pelo genitor, e ainda, que a criança recebe os cuidados 

necessários por parte da genitora, ora requerida. Relatório psicossocial 

sob o ID 11203987, concluindo, em síntese, que ambos os genitores 

possuem estabilidade no que tange às condições sociais, psicológicas, 

financeiras e afetivas para o exercício da guarda do infante, e ainda, que 

não foram observadas disfunções a impedir a continuidade da atual 

metodologia de guarda da criança em questão. Sob o ID 16372144, 

entabulado acordo entre as partes em audiência. Manifestação ministerial 

pela intimação das partes para que juntem aos autos cópia da sentença 

homologatória do acordo de Id 9042675 (ID 16662113). Pois bem. Tendo 

em vista que o acordo sob o ID 9042675 (carreado com a inicial), foi 

firmado nos mesmos termos do acordo realizado nos presentes autos (ID 

16372144), ACOLHO o parecer ministerial e DETERMINO a intimação da 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, carrear nos autos cópia 

da sentença homologatória do acordo sob o Id 9042675, para fins de aferir 

acerca da perda superveniente do interesse de agir. Com o aporte do 

determinado, VISTAS dos autos ao Ministério Público, pelo prazo de 15 

(quinze) dias. Após, façam-se os autos conclusos para sentença. Às 
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providências. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 5 de dezembro de 2018 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002345-88.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO TAVARES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

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

patrono habilitado, para, em 10 (dez) dias, dar prosseguimento ao feito, 

considerando que a penhora online restou infrutífera.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 100835 Nr: 2276-83.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aristides Nunes Sanches

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro pedido de fl.101.

Expeça-se o competente mandado de avaliação do imóvel indicado no auto 

de penhora de fl. 22.

Realizado o ato de avaliação, vistas à exequente para manifestação e 

voltem-me conclusos.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 115452 Nr: 3770-12.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

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

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

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de apreciar o pedido de fl.77, Intime-se a parte exequente para 

trazer nos autos, a planilha de débitos atualizada.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 102173 Nr: 3661-66.2012.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Botelho de Souza, MEBD, AD, Ana Lúcia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norberto Didoni - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Paro Lopes - 

OAB:12083/MT, JULIANO DOS SANTOS CEZAR - OAB:14428, Juliano 

Dos Santos Cezar - OAB:14428-B/MT, Michelle Azevedo Filho Cezar 

- OAB:16.239-O, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) LAVRE-SE a Secretaria de Vara termo circunstanciado, nos termos do 

artigo 620 do CPC.

2) ACOLHO a manifestação Ministerial de fl. 118 e, por conseguinte, APÓS 

o cumprimento do item “1”, INTIME-SE pessoalmente a herdeira Anelise 

Didoni, no endereço informado à fl. 108 para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, regularizar sua representação processual, vez que adquiriu a 

maioridade civil, bem como manifestar-se sobre as retificações de fls. 

109/116.

3) Outrossim, INTIME-SE a inventariante para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar GUIA-ITDC quitada conforme manifestação de fl. 75, bem 

como, juntar aos autos certidão de inexistência de testamento, expedida 

pela Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, 

nos moldes do que estabelece o artigo 2º do Provimento de nº 56/2016 do 

Conselho Nacional de Justiça, e ainda, certidão emitida pelo INSS acerca 

da existência ou não de dependentes vinculados ao de cujus junto à 

autarquia.

4) Com o aporte do determinado no item "3", vista dos autos ao Ministério 

Público, pelo prazo de 15 (quinze) dias.

Expeça-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 91711 Nr: 5653-33.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Severino Guedes Pereira

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de fl. 57, tendo em vista que o executado não foi 

localizado. Outrossim , Intime-se a exequente para no prazo de 15 

(quinze) dias informar o atual endereço do executado.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 98374 Nr: 6939-12.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H.R. ARAUJO LTDA

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

art. 854, do Código de Processo Civil e que seja realizada penhora online 

por meio do sistema BACENJUD em conta do executado H.R ARAÚJO 

LTDA., para a quitação total da dívida no valor de R$ 7.914,88.

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

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

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, INTIME-SE a parte executada para eventual impugnação, no 

prazo de 5 (cinco) dias, podendo alegar excesso da penhora ou 

impenhorabilidade dos valores em conta, ou para opor embargos à 

execução fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as 

peculiaridades da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80).

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, INTIME-SE a exequente para que manifeste-se 

em termos de prosseguimento, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias e o prazo de 30 

(trinta) dias para a oposição dos embargos à execução fiscal, 

CERTIFIQUE-SE e voltem-me CONCLUSOS.

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 124007 Nr: 1840-22.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Augusto Cuissi Sociedade Individual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Graças Lopes Nascimento, João 

Nascimento

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

OAB:14.430 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Juliano Peres Peres - 
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OAB:16889-B, Kaue Melli Arisi - OAB:20057/OABMT

 Vistos.

Considerando a informação de fl.235, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

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

Código de Processo Civil.

Sem incidência de honorários, tendo em vista o pagamento espontâneo do 

débito, nos termos do artigo 523, §1º do CPC.

Eventuais custas e despesas pela parte executada.

Intimem-se.

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

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 30961 Nr: 1437-39.2004.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodar Pneus Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joana Darque Couto de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dorival Adilson Benette de 

Oliveira - OAB:18029/MT, José Celso Carneiro Junqueira - 

OAB:2215/MT

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

OAB:8930/MT

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de penhora “online”, haja vista que outrora foi tentada a 

busca nos ativos financeiros da parte executada, no entanto, a pesquisa 

não foi frutífera, sendo que a parte exequente não comprovou nos autos 

que houve mudança na situação econômica/financeira da parte 

executada, que poderia garantir o sucesso da empreitada.

Posto isto:

INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se sobre o prosseguimento do feito, indicando bens certos e 

determinados passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito, 

nos termos do art. 921, inciso III, §§ 2º e 3º do CPC/15.

Com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

CUMPRA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 11360 Nr: 489-05.2001.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Telles de Oliveira, Jussara Telles de 

Oliveira, Valdir Telles de Oliveira Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Telles de Oliveira - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Levy Dias Marques - 

OAB:OAB/MS 5.828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcir Fernando Cesa - 

OAB:17596/MT, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:21919/O, Levy Dias 

Marques - OAB:OAB/MS 5.828

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

em apenso. Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 91075 Nr: 170-85.2011.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurora Ana Sangaletti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Telles de Oliveira - Espólio, Maria 

Aparecida Telles de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Fernandes da Silva 

Peres - OAB:6.668, Taísa Fernandes da Silva Peres - OAB:12.815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcir Fernando Cesa - 

OAB:17596/MT, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:21919/O, JIANCARLO 

LEOBET - OAB:10718/MT, Levy Dias Marques - OAB:OAB/MS 5.828

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES os presentes Embargos, com 

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

REJEITAR o pedido de sobrepartilha apresentado nos autos em apenso (ID 

11360), referentes aos bens imóveis sob Matrícula 1196, 1197 e 1198 

junto ao Cartório do RGI da Comarca de Paranaíta.Em razão da 

sucumbência, CONDENO a Embargada ao pagamento das custas 

processuais e honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, a ser pago ao procurador da parte 

Embargante, com base no §2º, do art. 85, do NCPC.Determino a liberação 

da verba honorária em favor da empresa Real Brasil Consultoria Ltda. Em 

consequência, expeça-se o pertinente ALVARÁ JUDICIAL. Após o trânsito 

em julgado, traslade-se cópia da presente sentença para os autos da 

ação de inventário em apenso (ID 11360) e, caso não seja apresentado 

pedido de cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias, ao 

arquivo, com as baixas pertinentes.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 109244 Nr: 4734-39.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Francisco Filho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Luiz do Amaral - 

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

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

executados no presente feito, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

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

Código de Processo Civil.

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

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

130/131, observando que devem ser liberados para a advogada da parte 

autora os honorários sucumbenciais e contratuais (contrato anexado às 

fls. 132/134).

 Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

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

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

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

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

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

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

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

Justiça do dia 12/11/2012)

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

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

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119627 Nr: 7233-59.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Naíde Rodrigues Cides

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Luiz do Amaral - 

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o depósito dos valores executados no presente feito, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

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

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

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

142/143, observando que devem ser liberados para a advogada da parte 

autora os honorários sucumbenciais e contratuais (contrato anexado às 
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fls. 144/146).

 Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

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

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

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

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

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

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

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

Justiça do dia 12/11/2012)

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

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

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 101969 Nr: 3530-91.2012.811.0007

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zamir José Mendes, Simone Cristine Cecon 

Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20853-A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:20732/A

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

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

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Diante do exposto, com fulcro no art. 3° do Decreto-Lei nº. 911/69, JULGO 

PROCEDENTE a presente Ação de Depósito, para condenar a requerida 

como devedora fiduciária equiparada a depositário, a restituir à autora o 

veículo descrito na inicial no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ou o seu 

equivalente em dinheiro no importe de R$ 171.648,91 (cento e setenta e 

um mil, seiscentos e quarenta e oito reais com noventa e um centavos), 

atualizado até 31/05/2018. Incidentes, pois, juros simples de 1% ao mês e 

correção monetária pelo INPC, até a data de seu efetivo pagamento.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.Expeça-se mandado 

para a entrega do bem ou do equivalente em dinheiro.Condeno a requerida 

ao pagamento das custas e despesas processuais e em honorários 

advocatícios que, com fulcro no artigo 85, §2º do CPC, arbitro em 10% do 

valor da condenação. Intimem-se.Cumpridas as formalidades legais, se 

nada for requerido no prazo de 30 (trinta) dias, certifique-se e 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110842 Nr: 6436-20.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eleia Oliveira Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leni Enokawa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Higor Huynter Carinhena - 

OAB:8061-B/MT, Samara Corinta Hammoud Costa - OAB:MT/6816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAVAN DE SOUZA 

OLIVEIRA - OAB:26657/PA, Nícolas Massaharu Ishitani - 

OAB:15285-MT

 Vistos. Em razão do efeito suspensivo concedido aos Embargos de 

Terceiro (ID 173887), aguarde-se o deslinde daquele feito. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 173887 Nr: 5877-87.2018.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viviane Hiromi Enokawa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eleia Oliveira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Moura Santos - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Higor Huynter Carinhena - 

OAB:8061-B/MT, SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA - OAB:6816

 Vistos.(...) Em consequência, MANTENHO a penhora realizada nos autos 

executivos em apenso e determino a intimação da parte Embargada, 

através de seu patrono, para que se manifeste no feito, no prazo legal.Por 

fim, considerando-se que houve a garantia do Juízo através da penhora 

ora impugnada e mantida, concedo o EFEITO SUSPENSIVO aos presentes 

Embargos.Após a manifestação da parte Embargada ou certificado o 

decurso do prazo, intime-se a Embargante para manifestação e 

conclusos.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 174778 Nr: 6284-93.2018.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leni Enokawa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eleia Oliveira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Moura Santos - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.(...).Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, comprove a sua profissão e a de seu esposo, Luiz Seigi 

Enokawa, bem como que AMBOS não possuem recursos para pagar as 

custas e despesas processuais, seja por meio de declarações de imposto 

de renda, holerites, extratos bancários ou demais documentos que se 

considere pertinente.Insta salientar que os prazos processuais devem ser 

contados consoante disposto no art. 219 do CPC.Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110247 Nr: 5812-68.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreia Aparecida Pereira de Souza

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o alvará em nome da parte exequente fora cancelado, 

cf. se vê à fl.118, e encontra-se o saldo de R$ 2.143,88, vinculado aos 

autos, expeça-se novo alvará do respectivo valor em prol da parte 

exequente, cujos dados estão indicados à fl. 122.

Consigno que houve a expedição dos alvarás relativos aos honorários 

contratuais e sucumbenciais às fls. 103/104.

No mais, cumpra-se cf. sentença prolatada à fl. 99.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138563 Nr: 2211-49.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Pereira da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Barella - 

OAB:20.342/MT, Lucas Barella - OAB:19.537/O, Wagner Silveira 

Fagundes - OAB:22276/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, § 7°, I e artigo 431 da 

CNGC/TJMT, impulsiono o presente feito a fim de intimar o advogado Ana 

Paula Barella, OAB 20342/MT, para devolução dos autos 

2211-49.2016.811.0007, código 138563, no prazo de 03 (três) dias, sob 
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pena de incidência das consequências previstas no artigo 234, § 2º do 

Código de Processo Civil, tendo em vista se tratar de prazo comum.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114008 Nr: 2471-97.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vitalino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ VITALINO DA SILVA, Rg: 155.224, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA para, no prazo de 15 dias, 

quitar o débito no valor de R$ 14.344,75 (quatorze mil trezentos e quarenta 

e quatro reais e setenta e cinco centavos), em caso de pagamento 

espontâneo no prazo assinalado não incidirá honorários em cumprimento 

de sentença e nem a multa de 10% estipulada no artigo 523, §1º do CPC. 

No caso de pagamento parcial no prazo previsto, incidirá sobre o restante 

a multa e os honorários previstos no artigo 523, §1º.

Resumo da Inicial: "...O Exeqüente é credor do executado da importância 

de R$ $ 14.344,75 quatorze mil trezentos e quarenta e quatro reais e 

setenta e cinco centavos)."

Despacho/Decisão: Vistos.1) DEFIRO o pedido de cumprimento de 

sentença de fls. 103/104.RETIFIQUE-SE a autuação e distribuição para 

cumprimento de sentença, alterando o polo da demanda, parar figurar 

como exequente a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e 

executado, José Vitalino da Silva, bem como seja certificado a existência 

de custas pendentes. 2), INTIME-SE a parte executada, através de 

seu(sua) patrono(a) constituído(a) nos autos, ou, se não tiver patrono 

constituído, pessoalmente para, no prazo de 15 dias, quitar o débito, 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá honorários em cumprimento de sentença e nem a multa de 

10% estipulada no artigo 523, §1º do CPC. No caso de pagamento parcial 

no prazo previsto, incidirá sobre o restante a multa e os honorários 

previstos no artigo 523, §1º. 3) Não pago o débito no prazo de 15 dias, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo, incluindo os honorários 

arbitrados no cumprimento de sentença e a multa no percentual de 10% 

(dez por cento) sobre o montante da condenação, em razão do disposto 

no artigo 523 do Código de Processo Civil.4) Consigne-se que, 

transcorrido o prazo constante do item “2” sem o pagamento voluntário, 

iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, se o quiser, ofereça 

impugnação, a qual deverá limitar-se à matéria enumerada no artigo 525 do 

Código de Processo Civil.5) Não havendo penhora ou não localizada a 

parte devedora, INTIME-SE a parte credora para que adote as 

providências cabíveis.6) Não oferecida impugnação, manifeste-se a parte 

credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

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

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

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

Souza, digitei.

Alta Floresta, 11 de dezembro de 2018

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

1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004455-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004455-60.2018.8.11.0007 Vistos. 1)Intime-se a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE a inicial com 

o fim juntar seu comprovante de endereço, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. 2)Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE. Após, 

CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta 

Floresta, MT, 13 de dezembro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004443-46.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO SENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004443-46.2018.8.11.0007 Vistos. 1)Intime-se a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE a inicial com 

o fim juntar seu comprovante de endereço, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. 2)Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE. Após, 

CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta 

Floresta, MT, 12 de dezembro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002107-69.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIOMEDES DA SILVA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILEI VOLPE OAB - MT3240/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002107-69.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

que visa à concessão do benefício de Aposentadoria por Idade, de 

segurado especial, ajuizada por DIOMEDES DA SILVA NEVES em face do 

Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. Recebida a Inicial, fora 

concedida a gratuidade de justiça e determinada a citação da autarquia 

requerida para apresentar contestação. Apresentada contestação, 

alegou-se a ausência de provas quanto à qualidade de segurada especial 

da parte autora, bem como a prescrição de créditos. Impugnação à 

contestação, cf. ID n. 16863470. Vieram-me conclusos. É o breve 

relatório. DECIDO. De largada, vislumbro que a alegação de prescrição 

ventilada pela autarquia não merece acolhimento, pois o requerimento do 

benefício se deu em 24.08.2017, não havendo, nesta demanda, a 

possibilidade de ocorrência da preliminar prevista no parágrafo único, do 

art. 103, da Lei 8.213/91, estando REJEITADA a matéria. Não havendo 

questões processuais pendentes de apreciação, declaro saneado o feito. 

Dessa forma, fixo como pontos controvertidos: a) o exercício de atividade 

rural pela parte Autora, durante o período de carência, de modo a 

configurar sua qualidade de segurado especial; e b) o caráter da atividade 

rural (economia domiciliar, empregado, etc.). Consigo que é ônus da parte 

Autora (inciso I, art. 373, NCPC) a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão, e o consequente recebimento, do 

benefício pretendido. Logo, à espécie do benefício pretendido, 

principalmente pelo conteúdo probatório até então produzido, é 

imprescindível que produção de prova testemunhal e do depoimento 

pessoal da parte Autora, a fim de se buscar a verdade processual acerca 

da atividade desenvolvida pela autora, ao tempo do preenchimento do 

requisito etário. Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para 
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o dia 27 de fevereiro de 2019, às 13h30min, a ser realizada na sala de 

audiência da 3ª Vara desta Comarca, ficando a parte Autora e suas 

testemunhas intimadas NA PESSOA DE SUA PATRONA para comparecer 

ao ato, independentemente da apresentação de rol prévio. Intimem-se. Alta 

Floresta, MT, 10 de dezembro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004042-47.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISSON RABELO REBONATO OAB - ES15969 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALVARO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAINA ALEXANDRE LOPES OAB - 043.578.189-82 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004042-47.2018.8.11.0007 Vistos. Tendo em vista a 

informação que a testemunha a ser inquirida estará em viagem no dia da 

audiência designada, REDESIGNO a audiência para o dia 06 de fevereiro 

de 2019, às 15h30min. OFICIE-SE ao Juízo Deprecante. Após, observadas 

as formalidades legais, devolva-se com as nossas homenagens. 

Intimem-se. Alta Floresta, MT, 11 de dezembro de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000601-92.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOI CONTINI OAB - RS35912 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE VITORAZZO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

CLAUDIA CRISTINA GALVAO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000601-92.2017.8.11.0007 Vistos. Intime-se o 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste acerca do 

petitório do executado sob o Id n. 16738836 c/c documentos, o qual alega 

a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta poupança. Alta 

Floresta, MT, 13 de dezembro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003372-43.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL SILVERIO DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003372-43.2017.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

Ação de Aposentadoria Por Tempo de Contribuição Especial proposta por 

JOEL SILVÉRIO DE MORAES em face do Instituto Nacional de Seguridade 

Social – INSS, ambos qualidades na inicial, alegando, em síntese, ter 

preenchido os requisitos para obtenção do benefício. Assevera que é 

assegurado da Previdência Social contando com 55 (cinquenta e cinco) 

anos, e sustenta ter preenchido os requisitos legais, eis que é segurado 

sujeito a tempo de contribuição especial devido ao trabalho em que labora, 

a saber, Operador de Britador de Mandíbulas. Com a exordial, foram 

juntados os documentos (Id´s 11041568, 11041650, 11041689, 11041729, 

11041772, 11042405, 11042524, 11042557). A peça contestatória foi 

coligida aos autos juntamente com os documentos sob os Id´s. 12232615 

e 12232626, por meio da qual arguiu a prescrição quinquenal de créditos 

prevista no parágrafo único, do art. 103, da Lei 8.213/91, bem como que 

os documentos juntados pela parte autora não estão aptos para 

demonstrar cabalmente a qualidade de segurado especial ante a ausência 

de comprovação da exposição a agentes nocivos. Argumenta que o autor 

não preencheu a carência necessária para a concessão do referido 

benefício, bem como alega a impossibilidade de conversão de tempo 

especial para comum após 28/05/1998. Sob o Id. 14187074 fora acostada 

aos autos certidão de intempestividade da contestação. A parte autora 

pugnou pela decretação de revelia da autarquia ré, bem como pela 

procedência do pleito. Os autos me vieram conclusos. É o breve relatório. 

Fundamento e DECIDO. Trata-se de ação ordinária ajuizada por Joel 

Silvério de Moraes em face do Instituto Nacional de Seguridade Social com 

o escopo de obter a concessão de aposentadoria por tempo de 

contribuição especial. “Ab Initio”, verifico que o requerido, devidamente 

citado, apresentou sua defesa de forma intempestiva. Razão por que 

DECRETO a sua revelia, nos moldes do art. 344 do CPC. Outrossim, 

considerando-se que a lide trata de questões eminentemente de direito, 

não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355 do CPC. Sem delongas, o 

pedido é improcedente. A parte autora, documental e testemunhalmente, 

pretendeu e NÃO conseguiu comprovar de forma harmônica e segura o 

preenchimento dos requisitos legais do artigo 57 e seguintes da Lei 

8.213/1991 – LGPS. Ora, o referido disposto legal em seu caput preceitua 

que: “Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a 

carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a 

condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, 

durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme 

dispuser a lei. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)” Assim, da 

inteligência do aludido dispositivo se extrai que os requisitos ensejadores 

da aposentadoria especial são: a) carência, isto é, contribuições pelo 

período de 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos. b) qualidade 

de segurado e; c) exercício de atividade laboral sujeito a condições 

nocivas à saúde ou integridade física do requerente. Pois bem. 

Inicialmente, no que se refere à carência, faz-se necessário auferir a qual 

lapso temporal deverá se sujeitar de acordo com o grau de 

periculosidade/insalubridade vivenciado pelo demandante em seu labor. 

Nesse sentido, observa-se da análise dos autos, através dos documentos 

sob Id´s 11041650 e 11041568, que o requerente fora empregado na 

condição de operador de britador na extração de pedras. Assim, o autor 

se enquadra nos moldes do quadro “A” referente ao artigo 2° do Decreto 

Lei 53831/1964, visto que consubstanciado no princípio do “tempus regit 

actum”, bem como o direito adquirido (art. 5, XXXVI CF/88) é admissível o 

reconhecimento da especialidade do trabalho por categoria profissional 

até a promulgação da Lei 9.032 de 29/04/1995. Dessa maneira, nos 

moldes da mencionada tabela o autor esta sujeito à aposentadoria por 

tempo de contribuição especial equivalente a 25 (vinte e cinco) anos de 

contribuição. No ponto, insta salientar que de acordo com a prova 

documental acostada aos autos (12232626 - Pág. 2) o requerente 

contribuiu para a previdência social pelo período de aproximadamente 15 

(quinze) anos e 7 (sete) meses. Logo, por lógica dedução o período de 

contribuição esta aquém do exigido pela legislação. Ademais, no que se 

refere a conversão do tempo de contribuição especial em tempo de 

contribuição comum, válido é mencionar que de acordo com o 

entendimento exposto pelo o C.STJ no bojo recurso repetitivo nº 956.110, 

entendeu a 5ª Turma pela possibilidade de conversão, pois pela reedição 

da Medida Provisória n° 1.663, isto é, nos termos da Lei 9.711/1998, não 

houve a revogação do parágrafo 5° do artigo 57 da Lei 8.213/1991, 

adiante transcrito: “§ 5º O tempo de trabalho exercido sob condições 

especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde 

ou à integridade física será somado, após a respectiva conversão ao 

tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios 

estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para 

efeito de concessão de qualquer benefício”. Nessa espeque o Decreto Lei 

n° 3.048/1999 estabeleceu os parâmetros para a referida conversão em 

seu artigo 70. Ora. No que se refere a documentação necessária para 

comprovar a exposição do obreiro aos agentes nocivos, faz-se mister 

colacionar o entendimento jurisprudencial: Ementa: APOSENTADORIA POR 

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO/ESPECIAL -. ATIVIDADE ESPECIAL. 

COMPROVAÇÃO - REQUISITOS LEGAIS. RUÍDO. FALTA DE TEMPO PARA 

APOSENTADORIA. AVERBAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELOS 
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DESPROVIDOS. 1. Até 28-4-1995 é admissível o reconhecimento da 

especialidade do trabalho por categoria profissional; a partir de 29-4-1995 

é necessária a demonstração da efetiva exposição, de forma não 

ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde, por qualquer 

meio de prova; e a contar de 6-5-1997 a comprovação deve ser feita por 

formulário-padrão embasado em laudo técnico ou por perícia técnica. 2. De 

acordo com o que restou decidido pelo STJ em sede de recurso repetitivo 

(REsp nº 1398260/PR, STJ, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 

5-12-2014), o limite de tolerância para o agente nocivo ruído é de 80 dB 

(A) até 5-3-1997; de 90 dB (A) entre 6-3-1997 e 18-11-2003; e de 85 dB 

(A) a partir de 19-11-2003. 3. Ante a falta do preenchimento dos 

requisitos, faz jus o autor à averbação do labor especial ora reconhecido 

para fins de futura concessão de benefício. Encontrado em: Vistos e 

relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 

Turma Regional Suplementar do Paraná do Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região, por unanimidade, decidiu rejeitar as preliminares e negar 

provimento às apelações e à remessa ex officio, nos termos do relatório, 

votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do 

presente julgado. TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR APELAÇÃO 

CIVEL AC 50001163420134047010 PR 5000116-34.2013.4.04.7010 

(TRF-4) FERNANDO QUADROS DA SILVA. Nesse diapasão cumpre 

elucidar que a prova coligida aos autos pelo demandante, especialmente 

por intermédio do perfil profissiográfico previdenciário (PPP) sob os id´s. 

11041568 e 11041650 é insuficiente para evidenciar de modo cabal o 

direito do autor. Vale dizer que os documentos mencionados não fazem 

alusão a qualquer exposição do autor a agente nocivo à saúde ou 

integridade física. Em verdade, tal documentação contradiz os holerites 

juntados pelo autor, no qual há menção a adicional de periculosidade. Por 

tais razões o pleito padece pela ausência de comprovação da exposição 

nociva à saúde no exercício do labor, característica intrínseca à 

concessão do benefício requerido e sem a qual não resta outra sorte ao 

autor que não seja a improcedência. DISPOSITIVO À luz do exposto, com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil (NCPC), 

RESOLVO o mérito para julgar IMPROCEDENTE o pedido da presente ação, 

condenando o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com 

fulcro no artigo 85, §8º do NCPC, sendo que sua exigibilidade restará 

suspensa observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º deste mesmo 

Códex. INTIME-SE a parte autora, através de sua patrona e, em seguida, o 

INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, remetendo os autos via 

postal, nos termos do Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e o INSS. Após o trânsito em julgado, certifique-se 

e remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e cautelas de estilo. 

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. Alta 

Floresta, MT, 13 de dezembro de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001307-12.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA OAB - MT0017687A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODIRLEI CARLOS GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora, do inteiro teor dos 

documentos juntados no ID nº 17048490, para manifestar-se, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003770-53.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA REIS DE OLIVEIRA PORTELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA REIS DE OLIVEIRA PORTELA OAB - PR53397 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

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

para comparecer à audiência de Conciliação designada para o 07 de 

Fevereiro de 2019, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001401-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA TRES LTDA. (REQUERIDO)

GRUPO DE COMUNICACAO TRES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001401-86.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE FRANCISCO DO 

NASCIMENTO FILHO REQUERIDO: GRUPO DE COMUNICACAO TRES S/A, 

EDITORA TRES LTDA. Vistos. A fim de evitar tumulto processual, 

INDEFIRO, ao menos por ora, o cumprimento da sentença relativa ao 

acordo entabulado entre a parte autora e a requerida EDITORA TRES 

LTDA (ID nº 15227407). Ademais, a parte autora requereu o julgamento 

antecipado da lide com relação ao GRUPO DE COMUNICAÇÃO TRES S/A, 

pugnando ainda pelo reconhecimento da revelia, ante sua ausência em 

audiência de conciliação. Desta feita, DECRETO A REVELIA da parte 

requerida GRUPO DE COMUNICAÇÃO TRES S/A, nos termo do artigo 20, 

da Lei nº 9.099/95. Intime-se as partes da presente decisão. Após, voltem 

conclusos para prolação da sentença. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 3 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004216-56.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GLISIA DOS SANTOS CAITANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELINE ALEXANDRE CHAGAS OAB - MT25364/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. V. B. CASADO - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 05 de 

Fevereiro de 2019, às 14h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002596-09.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO (REQUERIDO)

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO(A))

Andre de Almeida Rodrigues OAB - MG74489 (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR OAB - SP39768 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação dos Advogados das partes Requerente 

e Requeridas para comparecerem a audiência de conciliação designada 

para o dia 12 de Fevereiro de 2019, às 16h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001554-22.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO VIEIRA DE FIGUEIREDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS DIAS PAIVA OAB - MT15513/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

GERSON CLEMENTINO DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que procedo a intimação dos Advogados das partes Requerente 

e Requerida para comparecerem a audiência de conciliação designada 

para o dia 14 de Fevereiro de 2019, às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003162-55.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 13 de 

Fevereiro de 2019, às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001555-07.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO VIEIRA DE FIGUEIREDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON CLEMENTINO DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que procedo a intimação dos Advogados das partes Requerente 

e Requerida para comparecerem a audiência de conciliação designada 

para o dia 13 de Fevereiro de 2019, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003567-91.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RONIS PEREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 13 de 

Fevereiro de 2019, às 15h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001553-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO VIEIRA DE FIGUEIREDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON CLEMENTINO DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que procedo a intimação dos Advogados das partes Requerente 

e Requerida para comparecerem a audiência de conciliação designada 

para o dia 12 de Fevereiro de 2019, às 16h20min.

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002575-33.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MARQUES MENDONCA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE CARLINDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002575-33.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: PEDRO MARQUES MENDONCA 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE CARLINDA, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Tendo em vista a informação cumprimento da obrigação (ID nº 

17014697), aguarde-se o processo na secretaria da vara até ulterior 

manifestação das partes, após o dia 24/01/2019, conforme requerido pelo 

autor. Cumpra-se Alta Floresta/MT, 13 de dezembro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003101-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA APARECIDA ROGERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PENDLOSKI OAB - MT0003256S (ADVOGADO(A))

EDINA APARECIDA LOPES OAB - MT24339/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 17070378, foi interposto 

tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte autora requer os benefícios 

da Justiça Gratuita. Certifico que procedo a intimação da parte 

RECORRIDA do inteiro teor do recurso – ID - 17070378, para, querendo, 

apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004459-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VLADIMIR ROCHA PEREIRA ROLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 14 de 

fevereiro de 2019, às 16:40 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. 

Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004440-91.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FELIX DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 14 de 

fevereiro de 2019, às 15:00 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. 

Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004412-26.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEI VICENTE CALIXTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO
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CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1004412-26.2018.8.11.0007 REQUERENTE: WANDERLEI VICENTE 

CALIXTO REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de concessão de liminar, visando o desbloqueio da CNH do requerente, 

fins de abertura de processo de renovação e, posteriormente, expedição 

de nova CNH renovada. Pois bem. Analisando os documentos 

apresentados, em confronto lógico com os argumentos expendidos pela 

parte autora, verifico presentes os requisitos exigidos para o deferimento 

do pedido liminar, quais sejam: fumus boni juris e periculum in mora. Com 

efeito, a verossimilhança da alegação está revelada pelos documentos 

acostados aos autos, deles transparecendo a razoabilidade e 

plausibilidade do direito invocado. De igual modo, o perigo da demora é 

evidente, uma vez que o autor está impedido de dirigir em razão do 

vencimento de sua Carteira Nacional de Habilitação, ocasionando a parte 

autora consideráveis prejuízos. Ademais, não se pode tolher da parte 

autora o direito de discutir a questão em Juízo. Sobre o assunto segue 

entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: “REEXAME 

NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – CLONA – 

RENOVAÇÃO DE CNH – DUPLICIDADE DE PRONTUÁRIO GERAL – PGU – 

PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PROCESSO 

ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA – SEGURANÇA CONCEDIDA – 

SENTENÇA RATIFICADA. 1. Em razão da inobservância do artigo 5º, LV, 

da Constituição Federal, nos autos do processo administrativo, resta 

evidente a ofensa ao direito líquido e certo, pelo que, se torna 

desarrazoado a recusa em proceder à renovação da Carteira Nacional de 

Habilitação do Impetrante.” (ReeNec 66513/2016, DESA.HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 08/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018). Assim, por estarem 

presentes os requisitos legais no caso em questão, o deferimento da 

liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 6º da 

Lei nº 9.099/95, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR para determinar que o 

requerido tome as providências administrativas necessárias para efetuar 

o desbloqueio da CNH do Requerente no sistema para fins de abertura de 

processo de renovação e, expedição de nova CNH renovada, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais). CITE-SE e INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 12 

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

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004440-91.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FELIX DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1004440-91.2018.8.11.0007 REQUERENTE: FERNANDO FELIX DA SILVA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Trata-se de pedido de concessão 

de tutela provisória, visando a retirada do nome da parte requerente dos 

cadastros restritivos ao crédito. Analisando os documentos apresentados, 

em confronto lógico com os argumentos expendidos pela parte autora, 

verifico presentes os requisitos exigidos para o deferimento da tutela de 

urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Com efeito, a probabilidade do direito 

está revelada pelos documentos acostados aos autos, deles 

transparecendo a razoabilidade e plausibilidade do direito invocado. De 

igual modo, o perigo de dano é evidente, pois todos sabem que são 

funestos os prejuízos decorrentes dos registros insertos nos órgãos que 

restringem o crédito, trazendo efeitos negativos de maior relevância e 

gerando prejuízos irreparáveis. Ademais, não se pode tolher da parte 

autora o direito de discutir a questão em Juízo, sendo que até decisão 

judicial a respeito não deve figurar no rol de inadimplentes. Nesse sentido, 

segue a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR 

CONCEDIDA PARA RETIRADA DO NOME DOS CADASTROS DE 

RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – LIMINAR DEFERIDA – 

COGNIÇÃO SUMÁRIA -POSSIBILIDADE – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA 

MEDIDA – RAZOÁVEL – DILAÇÃO – AUSÊNCIA DE DESACERTO DA 

MAGISTRADA DE PISO – MANTIDA – ASTREINTE – ART 461, §§ 4º E 5º 

DO CPC - VALOR COMPATÍVEL – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – 

PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. Recurso conhecido e desprovido. A 

astreinte é uma técnica de tutela coercitiva e acessória, que visa a 

pressionar o réu para que este cumpra mandamento judicial, sendo a 

pressão exercida através de ameaça ao seu patrimônio, consubstanciada 

em multa periódica a incidir em caso de descumprimento. Estando 

presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, sobretudo 

em se tratando de relação de consumo, não há ilegalidade do magistrado 

que defere liminar para retirada do nome do autor dos registros insertos 

nos órgãos que restringem crédito sob pena de aplicação de multa diária. 

Não se afigura qualquer excesso o valor arbitrado (R$ 500,00), estando 

dentro do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Na fase 

executória, se houver excesso, o magistrado poderá decotar o valor para 

patamar mais justo, tratando-se de decisão momentânea. Não há qualquer 

exigüidade o prazo concedido para cumprimento da obrigação que não 

contem qualquer complexidade (48 horas).” (AI 155563/2014, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

04/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015). Assim, por estarem presentes 

os requisitos legais no caso em questão, que versa sobre relação de 

consumo, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. 

Ante o exposto, nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, 

§3º do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA para determinar que a parte requerida promova a exclusão do 

nome da parte autora dos cadastros restritivos ao crédito, referente ao 

débito objeto da presente demanda, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). 

No tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e sua 

hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim de comparecer à audiência 

de conciliação a ser designada. INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004459-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VLADIMIR ROCHA PEREIRA ROLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1004459-97.2018.8.11.0007 REQUERENTE: VLADIMIR ROCHA PEREIRA 

ROLIN REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de concessão de tutela provisória, visando a retirada do nome da parte 

requerente dos cadastros restritivos ao crédito. Analisando os 

documentos apresentados, em confronto lógico com os argumentos 

expendidos pela parte autora, verifico presentes os requisitos exigidos 

para o deferimento da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com 

efeito, a probabilidade do direito está revelada pelos documentos 

acostados aos autos, deles transparecendo a razoabilidade e 

plausibilidade do direito invocado. De igual modo, o perigo de dano é 

evidente, pois todos sabem que são funestos os prejuízos decorrentes 

dos registros insertos nos órgãos que restringem o crédito, trazendo 

efeitos negativos de maior relevância e gerando prejuízos irreparáveis. 

Ademais, não se pode tolher da parte autora o direito de discutir a questão 

em Juízo, sendo que até decisão judicial a respeito não deve figurar no rol 

de inadimplentes. Nesse sentido, segue a jurisprudência do Egrégio 
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Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso: “RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – LIMINAR CONCEDIDA PARA RETIRADA DO NOME 

DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

LIMINAR DEFERIDA – COGNIÇÃO SUMÁRIA -POSSIBILIDADE – PRAZO 

PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA – RAZOÁVEL – DILAÇÃO – AUSÊNCIA 

DE DESACERTO DA MAGISTRADA DE PISO – MANTIDA – ASTREINTE – 

ART 461, §§ 4º E 5º DO CPC - VALOR COMPATÍVEL – REDUÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. Recurso conhecido e 

desprovido. A astreinte é uma técnica de tutela coercitiva e acessória, que 

visa a pressionar o réu para que este cumpra mandamento judicial, sendo 

a pressão exercida através de ameaça ao seu patrimônio, 

consubstanciada em multa periódica a incidir em caso de descumprimento. 

Estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, 

sobretudo em se tratando de relação de consumo, não há ilegalidade do 

magistrado que defere liminar para retirada do nome do autor dos registros 

insertos nos órgãos que restringem crédito sob pena de aplicação de 

multa diária. Não se afigura qualquer excesso o valor arbitrado (R$ 

500,00), estando dentro do princípio da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Na fase executória, se houver excesso, o magistrado 

poderá decotar o valor para patamar mais justo, tratando-se de decisão 

momentânea. Não há qualquer exigüidade o prazo concedido para 

cumprimento da obrigação que não contem qualquer complexidade (48 

horas).” (AI 155563/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 

09/03/2015). Assim, por estarem presentes os requisitos legais no caso 

em questão, que versa sobre relação de consumo, o deferimento da tutela 

de urgência é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 

6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte 

requerida promova a exclusão do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos ao crédito, referente ao débito objeto da presente demanda, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 200,00 (duzentos reais). No tocante ao pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte 

reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus 

da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim de 

comparecer à audiência de conciliação a ser designada. INTIMEM-SE. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002843-87.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE GOLFETTO GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANNE FARIAS TARGA OAB - MT11331/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER RODRIGUES RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002843-87.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: ELAINE GOLFETTO 

GONCALVES EXECUTADO: EDER RODRIGUES RIBEIRO Vistos. 

Considerando a disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica 

primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por 

ser medida eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via 

sistema Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no 

artigo 512 da CNGC/MT. Consigno que a ordem de bloqueio via sistema 

BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou 

infrutífera a tentativa, visto que foi encontrado valor irrisório, cujo 

desbloqueio já foi ordenado. Assim, intime-se a parte exequente para 

manifestar em 05 (cinco) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob 

pena de extinção. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 de dezembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002910-86.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002910-86.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE 

SOUZA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de 

Execução contra a Fazenda Pública na qual foi determinada a expedição 

de Requisição de Pequeno Valor - RPV ao Estado de Mato Grosso, o qual, 

mesmo intimado, não se dignou a pagá-la no prazo legal de 60 (sessenta) 

dias. A parte exequente requereu o sequestro/bloqueio de ativos 

financeiros em face do ente executado via sistema BacenJud, a fim de 

fazer valer a ordem judicial expressa na RPV. A Requisição de Pequeno 

Valor está prevista no art. 100, § 3°, da Constituição Federal e no art. 535, 

inciso II, § 3°, do Código de Processo Civil. Reza o art. 100, § 3.º da 

Constituição Federal, com a redação conferida pela Emenda Constitucional 

n.° 30/2000, in verbis: “Art. 100. À exceção dos créditos de natureza 

alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou 

Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na 

ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos 

créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas 

dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. 

[...] § 3º. O disposto no "caput" deste artigo, relativamente à expedição de 

precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei 

como de pequeno valor que a Fazenda Federal, Estadual, Distrital ou 

Municipal deva fazer em virtude de sentença judicial transitada em 

julgado”. Já o art. 535, caput e § 3.°, inciso II, do Código de Processo Civil 

estipula o seguinte: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa 

de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir: [...] § 3º Não impugnada a execução ou 

rejeitadas as arguições da executada: [...] II - por ordem do juiz, dirigida à 

autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o 

pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente”. A Lei 

n° 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda 

Pública, em seu art. 13, incisos I e § 1. °, também preceitua a respeito do 

prazo menor de 02 (dois) meses para liquidação da RPV e relativamente 

ao sequestro de numerários para efetivar a prestação jurisdicional nas 

hipóteses do ente estatal também permanecer hirto, como é o caso, 

inclusive a dispensar a prévia oitiva deste: “Art. 13. Tratando-se de 

obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o 

pagamento será efetuado: I – no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 

contado da entrega da requisição do juiz à autoridade citada para a causa, 

independentemente de precatório, na hipótese do § 3o do art. 100 da 

Constituição Federal; [...]. § 1o Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública”. Em 

resumo, a RPV deve ser paga em até dois meses, mediante ofício 

requisitório do juiz da execução à autoridade citada para a causa, que 

disponibilizará os recursos financeiros devidos por meio do sistema de 

“Depósitos Judiciais”. Se a Fazenda Pública não fizer o pagamento, 

perfeitamente factível se revela o bloqueio ou sequestro de valores 

suficientes, que é operacionalizado, em regra, por meio do sistema 

BACENJUD, liberando-os a seguir à parte exequente por alvará judicial. 

Nestes termos, vislumbra-se a pertinência da ordem judicial que visa 

satisfazer crédito devido pela Fazenda Pública que não cumpre em tempo 

seu dever constitucional e legal, mesmo concitada mais de uma vez. A 

RPV foi introduzida na Constituição Federal com a finalidade de dar 

efetividade à tutela jurisdicional, pois através dela o credor é capaz de 

obter a satisfação rápida de seus créditos junto à Administração Pública 

devedora, representando instrumento de importante eficácia. Mas que 

termina burlada pela inércia inexplicável e silenciosa do renitente ente 

executado. Não há dúvidas de que o sequestro de valores se afigura 

imperioso e indispensável, sob pena de relegar a Requisição de Pequeno 

Valor ao absoluto fracasso, incentivando os entes públicos ao seu não 

pagamento. Portanto é possível e necessário o bloqueio ou sequestro de 
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valores nas contas do ente executado, como meio apto a garantir o 

cumprimento de decisão judicial e dar efetividade e celeridade à entrega 

da prestação jurisdicional, dentro de uma razoável duração do processo, 

a teor do art. 5.°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Calha frisar que o 

processo começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso 

oficial, sendo que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. E os sujeitos 

processuais devem comportar-se com lealdade e de acordo com a boa-fé, 

cooperando-se entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão 

de mérito justa e efetiva. Dicção dos arts. 2.°, 4.°, 5.° e 6.° do CPC. Assim, 

não faz sentido acenar com um direito, previamente reconhecido durante o 

tramitar processual, acertado na RPV, mas descumprido pelo desleixo 

estatal, e não munir o cumprimento do título judicial respectivo de 

ferramental jurídico capaz de efetivá-lo, que só se revela eficaz pelo 

sequestro ou bloqueio dos ativos financeiros da Fazenda Pública. Nesse 

sentido, eis o entendimento jurisprudencial acerca do tema: “EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE 

PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DO VALOR 

EXEQUENDO. ADMISSIBILIDADE. O regime de precatórios não se aplica 

aos pagamentos pela Administração Pública das requisições de pequeno 

valor, podendo o Juiz, diante da recusa no cumprimento da obrigação no 

prazo legal, determinar o sequestro de numerário correspondente na 

conta do Município, ainda que destinada ao recebimento de repasses para 

a manutenção da educação”. (TJMG; AI 1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. 

Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 04/04/2017; DJEMG 17/04/2017). 

“ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRAZO. 

DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. CABIMENTO. EXEGESE 

DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP 

PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido o prazo legal estipulado na 

legislação de regência para adimplemento da Requisição de Pequeno 

Valor, o sequestro de numerário é medida que se impõe, consoante 

entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. "O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei nº 10.259/2001)" (REsp 

1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010. Recurso Especial submetido ao rito dos 

recurso repetitivos nos termos do art. 543 - C do CPC/73.). 3. "Se a 

requisição não é cumprida no prazo assinalado pela normatização 

específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser determinado o 

sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, nem, portanto, 

em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 06/03/2012). 

Agravo interno improvido”. (Superior Tribunal de Justiça - STJ; AgInt-RMS 

50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto 

Martins; DJE 25/08/2016). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATRASO NO PAGAMENTO 

DA RPV. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS VIA BACEN-JUD. 

POSSIBILIDADE. 1. O Município alega ter o juízo a quo determinado o 

bloqueio via BACENJUD de sua conta bancária para pagamento dos 

créditos dos autores, sem, contudo, ter sido intimado para cumprir com a 

obrigação de pagamento do RPV. Aduz, ainda, que teria o prazo de 

sessenta dias, a partir da intimação, para efetuar o pagamento. 2. Ocorre 

que à fl. 399 dos autos, o próprio Município de Agrestina confessa, em 

petição apresentada, já ter sido intimado para efetuar o pagamento do 

débito no prazo de sessenta dias. Essa petição, inclusive, foi 

protocolizada em 2 de julho de 2014, ou seja, seis meses antes do 

ajuizamento do agravo de instrumento. Desse modo, a alegação do 

Município no sentido de que não foi intimado para cumprir com a obrigação 

de pagamento do RPV não se sustenta. 3. Além disso, por força do art. 

100,§ 1º-A da Constituição Federal, o débito é de natureza alimentar, 

sendo, portanto, questão de ordem pública o seu cumprimento. 4. Sobre a 

possibilidade de bloqueio de verbas públicas via BACENJUD para 

pagamento de sentença contra a fazenda pública por atraso no 

pagamento da RPV, cito os seguintes precedentes: TJ-RS - AI: 

70049949431 RS , Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de 

Julgamento: 11/12/2012, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2012 e TJ-BA - APL: 

00002505120078050138 BA 0000250-51.2007.8.05.0138, Relator: Silvia 

Carneiro Santos Zarif, Data de Julgamento: 28/02/2012, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/11/2012) 5. Desse modo, correta foi a 

decisão agravada que determinou o bloqueio via BACENJUD dos créditos 

dos autores, não havendo qualquer fundamento legal que autorize a 

suspensão da execução.6. À unanimidade de votos, foi negado 

provimento ao presente agravo de instrumento.” (TJ-PE - AI: 3693245 PE, 

Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 17/03/2015, 

3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2015). Imperioso 

lembrar que o bloqueio de valores não implica violação à ordem 

cronológica prevista no art. 100, caput, da Constituição Federal, já que a 

RPV consubstancia-se em ordem direta de pagamento e o aludido 

dispositivo é aplicável somente aos créditos expressos nos precatórios, o 

que não é o caso. Ademais, a norma insculpida pelo art. 100, § 3º, da 

Constituição Federal exclui, expressamente, a necessidade de submissão 

à ordem cronológica de apresentação para pagamento em relação à RPV. 

Deste modo, ainda que se trate de medida grave a ser tomada apenas em 

situações excepcionais, é indiscutivelmente legítima quando a Fazenda 

Pública, de forma injustificada e indiferente, fugindo de sua 

responsabilidade, fora dos parâmetros legais, descumpre obrigações 

líquidas, certas e exigíveis derivadas de decisão/sentença judicial 

transitada em julgado. Assim sendo, com as considerações supra, sem 

outra solução eficaz, é impositiva a constrição de valores monetários de 

titularidade da Fazenda Pública executada, necessários ao pagamento da 

RPV expedida. Ante o exposto, defiro o pedido da parte exequente para 

DETERMINAR o sequestro/bloqueio do valor líquido em contas bancárias 

da Fazenda Pública executada porventura existentes no sistema 

financeiro nacional, por intermédio do sistema BACENJUD, que inclusive 

poderá ser renovado, se necessário, com a juntada aos autos das vias da 

operação, no montante indicado em cálculo atualizado até o momento. 

Efetivado o bloqueio/sequestro do valor líquido com sucesso, 

documentado no protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, a quantia 

constritada deverá ser transferida para a conta de depósitos judiciais. 

Após a devida vinculação do valo bloqueado, expeça-se alvará eletrônico 

para liberação da quantia em favor da parte exequente, observando-se os 

dados bancários fornecidos. Se o sequestro do valor for exitoso, oficie-se 

imediatamente à Fazenda Pública, requisitando-se o recolhimento da RPV 

liquidada pelo juízo, a fim de evitar qualquer possibilidade de pagamento 

em duplicidade e locupletamento ilícito, bem como para providenciar o 

recolhimento do valor do tributo, conforme o cálculo apresentado pelo 

Departamento Auxiliar, uma vez que fora bloqueado o valor líquido. 

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

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002951-53.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE 

SOUZA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de 

Execução contra a Fazenda Pública na qual foi determinada a expedição 

de Requisição de Pequeno Valor - RPV ao Estado de Mato Grosso, o qual, 

mesmo intimado, não se dignou a pagá-la no prazo legal de 60 (sessenta) 

dias. A parte exequente requereu o sequestro/bloqueio de ativos 

financeiros em face do ente executado via sistema BacenJud, a fim de 

fazer valer a ordem judicial expressa na RPV. A Requisição de Pequeno 

Valor está prevista no art. 100, § 3°, da Constituição Federal e no art. 535, 

inciso II, § 3°, do Código de Processo Civil. Reza o art. 100, § 3.º da 

Constituição Federal, com a redação conferida pela Emenda Constitucional 

n.° 30/2000, in verbis: “Art. 100. À exceção dos créditos de natureza 

alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou 

Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na 

ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos 

créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas 
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dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. 

[...] § 3º. O disposto no "caput" deste artigo, relativamente à expedição de 

precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei 

como de pequeno valor que a Fazenda Federal, Estadual, Distrital ou 

Municipal deva fazer em virtude de sentença judicial transitada em 

julgado”. Já o art. 535, caput e § 3.°, inciso II, do Código de Processo Civil 

estipula o seguinte: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa 

de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir: [...] § 3º Não impugnada a execução ou 

rejeitadas as arguições da executada: [...] II - por ordem do juiz, dirigida à 

autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o 

pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente”. A Lei 

n° 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda 

Pública, em seu art. 13, incisos I e § 1. °, também preceitua a respeito do 

prazo menor de 02 (dois) meses para liquidação da RPV e relativamente 

ao sequestro de numerários para efetivar a prestação jurisdicional nas 

hipóteses do ente estatal também permanecer hirto, como é o caso, 

inclusive a dispensar a prévia oitiva deste: “Art. 13. Tratando-se de 

obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o 

pagamento será efetuado: I – no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 

contado da entrega da requisição do juiz à autoridade citada para a causa, 

independentemente de precatório, na hipótese do § 3o do art. 100 da 

Constituição Federal; [...]. § 1o Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública”. Em 

resumo, a RPV deve ser paga em até dois meses, mediante ofício 

requisitório do juiz da execução à autoridade citada para a causa, que 

disponibilizará os recursos financeiros devidos por meio do sistema de 

“Depósitos Judiciais”. Se a Fazenda Pública não fizer o pagamento, 

perfeitamente factível se revela o bloqueio ou sequestro de valores 

suficientes, que é operacionalizado, em regra, por meio do sistema 

BACENJUD, liberando-os a seguir à parte exequente por alvará judicial. 

Nestes termos, vislumbra-se a pertinência da ordem judicial que visa 

satisfazer crédito devido pela Fazenda Pública que não cumpre em tempo 

seu dever constitucional e legal, mesmo concitada mais de uma vez. A 

RPV foi introduzida na Constituição Federal com a finalidade de dar 

efetividade à tutela jurisdicional, pois através dela o credor é capaz de 

obter a satisfação rápida de seus créditos junto à Administração Pública 

devedora, representando instrumento de importante eficácia. Mas que 

termina burlada pela inércia inexplicável e silenciosa do renitente ente 

executado. Não há dúvidas de que o sequestro de valores se afigura 

imperioso e indispensável, sob pena de relegar a Requisição de Pequeno 

Valor ao absoluto fracasso, incentivando os entes públicos ao seu não 

pagamento. Portanto é possível e necessário o bloqueio ou sequestro de 

valores nas contas do ente executado, como meio apto a garantir o 

cumprimento de decisão judicial e dar efetividade e celeridade à entrega 

da prestação jurisdicional, dentro de uma razoável duração do processo, 

a teor do art. 5.°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Calha frisar que o 

processo começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso 

oficial, sendo que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. E os sujeitos 

processuais devem comportar-se com lealdade e de acordo com a boa-fé, 

cooperando-se entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão 

de mérito justa e efetiva. Dicção dos arts. 2.°, 4.°, 5.° e 6.° do CPC. Assim, 

não faz sentido acenar com um direito, previamente reconhecido durante o 

tramitar processual, acertado na RPV, mas descumprido pelo desleixo 

estatal, e não munir o cumprimento do título judicial respectivo de 

ferramental jurídico capaz de efetivá-lo, que só se revela eficaz pelo 

sequestro ou bloqueio dos ativos financeiros da Fazenda Pública. Nesse 

sentido, eis o entendimento jurisprudencial acerca do tema: “EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE 

PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DO VALOR 

EXEQUENDO. ADMISSIBILIDADE. O regime de precatórios não se aplica 

aos pagamentos pela Administração Pública das requisições de pequeno 

valor, podendo o Juiz, diante da recusa no cumprimento da obrigação no 

prazo legal, determinar o sequestro de numerário correspondente na 

conta do Município, ainda que destinada ao recebimento de repasses para 

a manutenção da educação”. (TJMG; AI 1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. 

Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 04/04/2017; DJEMG 17/04/2017). 

“ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRAZO. 

DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. CABIMENTO. EXEGESE 

DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP 

PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido o prazo legal estipulado na 

legislação de regência para adimplemento da Requisição de Pequeno 

Valor, o sequestro de numerário é medida que se impõe, consoante 

entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. "O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei nº 10.259/2001)" (REsp 

1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010. Recurso Especial submetido ao rito dos 

recurso repetitivos nos termos do art. 543 - C do CPC/73.). 3. "Se a 

requisição não é cumprida no prazo assinalado pela normatização 

específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser determinado o 

sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, nem, portanto, 

em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 06/03/2012). 

Agravo interno improvido”. (Superior Tribunal de Justiça - STJ; AgInt-RMS 

50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto 

Martins; DJE 25/08/2016). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATRASO NO PAGAMENTO 

DA RPV. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS VIA BACEN-JUD. 

POSSIBILIDADE. 1. O Município alega ter o juízo a quo determinado o 

bloqueio via BACENJUD de sua conta bancária para pagamento dos 

créditos dos autores, sem, contudo, ter sido intimado para cumprir com a 

obrigação de pagamento do RPV. Aduz, ainda, que teria o prazo de 

sessenta dias, a partir da intimação, para efetuar o pagamento. 2. Ocorre 

que à fl. 399 dos autos, o próprio Município de Agrestina confessa, em 

petição apresentada, já ter sido intimado para efetuar o pagamento do 

débito no prazo de sessenta dias. Essa petição, inclusive, foi 

protocolizada em 2 de julho de 2014, ou seja, seis meses antes do 

ajuizamento do agravo de instrumento. Desse modo, a alegação do 

Município no sentido de que não foi intimado para cumprir com a obrigação 

de pagamento do RPV não se sustenta. 3. Além disso, por força do art. 

100,§ 1º-A da Constituição Federal, o débito é de natureza alimentar, 

sendo, portanto, questão de ordem pública o seu cumprimento. 4. Sobre a 

possibilidade de bloqueio de verbas públicas via BACENJUD para 

pagamento de sentença contra a fazenda pública por atraso no 

pagamento da RPV, cito os seguintes precedentes: TJ-RS - AI: 

70049949431 RS , Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de 

Julgamento: 11/12/2012, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2012 e TJ-BA - APL: 

00002505120078050138 BA 0000250-51.2007.8.05.0138, Relator: Silvia 

Carneiro Santos Zarif, Data de Julgamento: 28/02/2012, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/11/2012) 5. Desse modo, correta foi a 

decisão agravada que determinou o bloqueio via BACENJUD dos créditos 

dos autores, não havendo qualquer fundamento legal que autorize a 

suspensão da execução.6. À unanimidade de votos, foi negado 

provimento ao presente agravo de instrumento.” (TJ-PE - AI: 3693245 PE, 

Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 17/03/2015, 

3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2015). Imperioso 

lembrar que o bloqueio de valores não implica violação à ordem 

cronológica prevista no art. 100, caput, da Constituição Federal, já que a 

RPV consubstancia-se em ordem direta de pagamento e o aludido 

dispositivo é aplicável somente aos créditos expressos nos precatórios, o 

que não é o caso. Ademais, a norma insculpida pelo art. 100, § 3º, da 

Constituição Federal exclui, expressamente, a necessidade de submissão 

à ordem cronológica de apresentação para pagamento em relação à RPV. 

Deste modo, ainda que se trate de medida grave a ser tomada apenas em 

situações excepcionais, é indiscutivelmente legítima quando a Fazenda 

Pública, de forma injustificada e indiferente, fugindo de sua 

responsabilidade, fora dos parâmetros legais, descumpre obrigações 

líquidas, certas e exigíveis derivadas de decisão/sentença judicial 

transitada em julgado. Assim sendo, com as considerações supra, sem 

outra solução eficaz, é impositiva a constrição de valores monetários de 

titularidade da Fazenda Pública executada, necessários ao pagamento da 

RPV expedida. Ante o exposto, defiro o pedido da parte exequente para 

DETERMINAR o sequestro/bloqueio do valor líquido em contas bancárias 
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da Fazenda Pública executada porventura existentes no sistema 

financeiro nacional, por intermédio do sistema BACENJUD, que inclusive 

poderá ser renovado, se necessário, com a juntada aos autos das vias da 

operação, no montante indicado em cálculo atualizado até o momento. 

Efetivado o bloqueio/sequestro do valor líquido com sucesso, 

documentado no protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, a quantia 

constritada deverá ser transferida para a conta de depósitos judiciais. 

Após a devida vinculação do valo bloqueado, expeça-se alvará eletrônico 

para liberação da quantia em favor da parte exequente, observando-se os 

dados bancários fornecidos. Se o sequestro do valor for exitoso, oficie-se 

imediatamente à Fazenda Pública, requisitando-se o recolhimento da RPV 

liquidada pelo juízo, a fim de evitar qualquer possibilidade de pagamento 

em duplicidade e locupletamento ilícito, bem como para providenciar o 

recolhimento do valor do tributo, conforme o cálculo apresentado pelo 

Departamento Auxiliar, uma vez que fora bloqueado o valor líquido. 

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

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002914-26.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE 

SOUZA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de 

Execução contra a Fazenda Pública na qual foi determinada a expedição 

de Requisição de Pequeno Valor - RPV ao Estado de Mato Grosso, o qual, 

mesmo intimado, não se dignou a pagá-la no prazo legal de 60 (sessenta) 

dias. A parte exequente requereu o sequestro/bloqueio de ativos 

financeiros em face do ente executado via sistema BacenJud, a fim de 

fazer valer a ordem judicial expressa na RPV. A Requisição de Pequeno 

Valor está prevista no art. 100, § 3°, da Constituição Federal e no art. 535, 

inciso II, § 3°, do Código de Processo Civil. Reza o art. 100, § 3.º da 

Constituição Federal, com a redação conferida pela Emenda Constitucional 

n.° 30/2000, in verbis: “Art. 100. À exceção dos créditos de natureza 

alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou 

Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na 

ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos 

créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas 

dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. 

[...] § 3º. O disposto no "caput" deste artigo, relativamente à expedição de 

precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei 

como de pequeno valor que a Fazenda Federal, Estadual, Distrital ou 

Municipal deva fazer em virtude de sentença judicial transitada em 

julgado”. Já o art. 535, caput e § 3.°, inciso II, do Código de Processo Civil 

estipula o seguinte: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa 

de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir: [...] § 3º Não impugnada a execução ou 

rejeitadas as arguições da executada: [...] II - por ordem do juiz, dirigida à 

autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o 

pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente”. A Lei 

n° 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda 

Pública, em seu art. 13, incisos I e § 1. °, também preceitua a respeito do 

prazo menor de 02 (dois) meses para liquidação da RPV e relativamente 

ao sequestro de numerários para efetivar a prestação jurisdicional nas 

hipóteses do ente estatal também permanecer hirto, como é o caso, 

inclusive a dispensar a prévia oitiva deste: “Art. 13. Tratando-se de 

obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o 

pagamento será efetuado: I – no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 

contado da entrega da requisição do juiz à autoridade citada para a causa, 

independentemente de precatório, na hipótese do § 3o do art. 100 da 

Constituição Federal; [...]. § 1o Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública”. Em 

resumo, a RPV deve ser paga em até dois meses, mediante ofício 

requisitório do juiz da execução à autoridade citada para a causa, que 

disponibilizará os recursos financeiros devidos por meio do sistema de 

“Depósitos Judiciais”. Se a Fazenda Pública não fizer o pagamento, 

perfeitamente factível se revela o bloqueio ou sequestro de valores 

suficientes, que é operacionalizado, em regra, por meio do sistema 

BACENJUD, liberando-os a seguir à parte exequente por alvará judicial. 

Nestes termos, vislumbra-se a pertinência da ordem judicial que visa 

satisfazer crédito devido pela Fazenda Pública que não cumpre em tempo 

seu dever constitucional e legal, mesmo concitada mais de uma vez. A 

RPV foi introduzida na Constituição Federal com a finalidade de dar 

efetividade à tutela jurisdicional, pois através dela o credor é capaz de 

obter a satisfação rápida de seus créditos junto à Administração Pública 

devedora, representando instrumento de importante eficácia. Mas que 

termina burlada pela inércia inexplicável e silenciosa do renitente ente 

executado. Não há dúvidas de que o sequestro de valores se afigura 

imperioso e indispensável, sob pena de relegar a Requisição de Pequeno 

Valor ao absoluto fracasso, incentivando os entes públicos ao seu não 

pagamento. Portanto é possível e necessário o bloqueio ou sequestro de 

valores nas contas do ente executado, como meio apto a garantir o 

cumprimento de decisão judicial e dar efetividade e celeridade à entrega 

da prestação jurisdicional, dentro de uma razoável duração do processo, 

a teor do art. 5.°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Calha frisar que o 

processo começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso 

oficial, sendo que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. E os sujeitos 

processuais devem comportar-se com lealdade e de acordo com a boa-fé, 

cooperando-se entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão 

de mérito justa e efetiva. Dicção dos arts. 2.°, 4.°, 5.° e 6.° do CPC. Assim, 

não faz sentido acenar com um direito, previamente reconhecido durante o 

tramitar processual, acertado na RPV, mas descumprido pelo desleixo 

estatal, e não munir o cumprimento do título judicial respectivo de 

ferramental jurídico capaz de efetivá-lo, que só se revela eficaz pelo 

sequestro ou bloqueio dos ativos financeiros da Fazenda Pública. Nesse 

sentido, eis o entendimento jurisprudencial acerca do tema: “EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE 

PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DO VALOR 

EXEQUENDO. ADMISSIBILIDADE. O regime de precatórios não se aplica 

aos pagamentos pela Administração Pública das requisições de pequeno 

valor, podendo o Juiz, diante da recusa no cumprimento da obrigação no 

prazo legal, determinar o sequestro de numerário correspondente na 

conta do Município, ainda que destinada ao recebimento de repasses para 

a manutenção da educação”. (TJMG; AI 1.0126.04.000568-1/002; Rel. Des. 

Edilson Olímpio Fernandes; Julg. 04/04/2017; DJEMG 17/04/2017). 

“ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRAZO. 

DESATENDIMENTO. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. CABIMENTO. EXEGESE 

DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP 

PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Descumprido o prazo legal estipulado na 

legislação de regência para adimplemento da Requisição de Pequeno 

Valor, o sequestro de numerário é medida que se impõe, consoante 

entendimento jurisprudencial já reiterado nesta Corte. 2. "O prazo para 

pagamento de quantia certa encartada na sentença judicial transitada em 

julgado, mediante a Requisição de Pequeno Valor, é de 60 (sessenta) dias 

contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada 

para a causa, sendo certo que, desatendida a requisição judicial, o Juiz 

determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da 

decisão (artigo 17, caput e § 2º, da Lei nº 10.259/2001)" (REsp 

1.143.677/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 

02/12/2009, DJe 04/02/2010. Recurso Especial submetido ao rito dos 

recurso repetitivos nos termos do art. 543 - C do CPC/73.). 3. "Se a 

requisição não é cumprida no prazo assinalado pela normatização 

específica (120 dias, no caso do TJ-MT), deve ser determinado o 

sequestro, não havendo falar em emissão de precatório, nem, portanto, 

em aplicação da EC 62/2009" (RMS 35.075/MT, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 06/03/2012). 

Agravo interno improvido”. (Superior Tribunal de Justiça - STJ; AgInt-RMS 

50.386; Proc. 2016/0071000-9; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto 

Martins; DJE 25/08/2016). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATRASO NO PAGAMENTO 
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DA RPV. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS VIA BACEN-JUD. 

POSSIBILIDADE. 1. O Município alega ter o juízo a quo determinado o 

bloqueio via BACENJUD de sua conta bancária para pagamento dos 

créditos dos autores, sem, contudo, ter sido intimado para cumprir com a 

obrigação de pagamento do RPV. Aduz, ainda, que teria o prazo de 

sessenta dias, a partir da intimação, para efetuar o pagamento. 2. Ocorre 

que à fl. 399 dos autos, o próprio Município de Agrestina confessa, em 

petição apresentada, já ter sido intimado para efetuar o pagamento do 

débito no prazo de sessenta dias. Essa petição, inclusive, foi 

protocolizada em 2 de julho de 2014, ou seja, seis meses antes do 

ajuizamento do agravo de instrumento. Desse modo, a alegação do 

Município no sentido de que não foi intimado para cumprir com a obrigação 

de pagamento do RPV não se sustenta. 3. Além disso, por força do art. 

100,§ 1º-A da Constituição Federal, o débito é de natureza alimentar, 

sendo, portanto, questão de ordem pública o seu cumprimento. 4. Sobre a 

possibilidade de bloqueio de verbas públicas via BACENJUD para 

pagamento de sentença contra a fazenda pública por atraso no 

pagamento da RPV, cito os seguintes precedentes: TJ-RS - AI: 

70049949431 RS , Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Data de 

Julgamento: 11/12/2012, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2012 e TJ-BA - APL: 

00002505120078050138 BA 0000250-51.2007.8.05.0138, Relator: Silvia 

Carneiro Santos Zarif, Data de Julgamento: 28/02/2012, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/11/2012) 5. Desse modo, correta foi a 

decisão agravada que determinou o bloqueio via BACENJUD dos créditos 

dos autores, não havendo qualquer fundamento legal que autorize a 

suspensão da execução.6. À unanimidade de votos, foi negado 

provimento ao presente agravo de instrumento.” (TJ-PE - AI: 3693245 PE, 

Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 17/03/2015, 

3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2015). Imperioso 

lembrar que o bloqueio de valores não implica violação à ordem 

cronológica prevista no art. 100, caput, da Constituição Federal, já que a 

RPV consubstancia-se em ordem direta de pagamento e o aludido 

dispositivo é aplicável somente aos créditos expressos nos precatórios, o 

que não é o caso. Ademais, a norma insculpida pelo art. 100, § 3º, da 

Constituição Federal exclui, expressamente, a necessidade de submissão 

à ordem cronológica de apresentação para pagamento em relação à RPV. 

Deste modo, ainda que se trate de medida grave a ser tomada apenas em 

situações excepcionais, é indiscutivelmente legítima quando a Fazenda 

Pública, de forma injustificada e indiferente, fugindo de sua 

responsabilidade, fora dos parâmetros legais, descumpre obrigações 

líquidas, certas e exigíveis derivadas de decisão/sentença judicial 

transitada em julgado. Assim sendo, com as considerações supra, sem 

outra solução eficaz, é impositiva a constrição de valores monetários de 

titularidade da Fazenda Pública executada, necessários ao pagamento da 

RPV expedida. Ante o exposto, defiro o pedido da parte exequente para 

DETERMINAR o sequestro/bloqueio do valor líquido em contas bancárias 

da Fazenda Pública executada porventura existentes no sistema 

financeiro nacional, por intermédio do sistema BACENJUD, que inclusive 

poderá ser renovado, se necessário, com a juntada aos autos das vias da 

operação, no montante indicado em cálculo atualizado até o momento. 

Efetivado o bloqueio/sequestro do valor líquido com sucesso, 

documentado no protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD, a quantia 

constritada deverá ser transferida para a conta de depósitos judiciais. 

Após a devida vinculação do valo bloqueado, expeça-se alvará eletrônico 

para liberação da quantia em favor da parte exequente, observando-se os 

dados bancários fornecidos. Se o sequestro do valor for exitoso, oficie-se 

imediatamente à Fazenda Pública, requisitando-se o recolhimento da RPV 

liquidada pelo juízo, a fim de evitar qualquer possibilidade de pagamento 

em duplicidade e locupletamento ilícito, bem como para providenciar o 

recolhimento do valor do tributo, conforme o cálculo apresentado pelo 

Departamento Auxiliar, uma vez que fora bloqueado o valor líquido. 

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

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001235-88.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA GERONIMO DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP0317707A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001235-88.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ANA CLAUDIA GERONIMO DA 

COSTA EXECUTADO: DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME 

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

indica primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens 

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

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

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

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

exequendo e restou infrutífera a penhora eletrônica de valor integral. 

Assim, intime-se a parte exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, 

indicando bens passíveis de penhora, sob pena de extinção. Às 

providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 de dezembro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004365-52.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA (EXEQUENTE)

CARLOS GONCALVES PASCHOAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GONCALVES PASCHOAL OAB - MT0015881S (ADVOGADO(A))

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA OAB - MT13169/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1004365-52.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: CARLOS GONCALVES 

PASCHOAL, FERNANDO FRANCA NISHIKAWA EXECUTADO: MARCOS 

ANTONIO BORGES Vistos. Trata-se de execução de título extrajudicial 

relativo a contrato de honorários advocatícios. Cite-se a parte executada 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena 

de penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito 

(art. 829, NCPC). Decorrido o prazo e certificado nos autos a ausência de 

pagamento, intime-se a parte executada para, em cinco dias, indicar bens 

de sua propriedade passíveis de penhora, sob pena de cometimento de 

ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do artigo 774 do NCPC. 

Indefiro o pedido de bloqueio de valores via BACENJUD nesta fase da 

execução. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 12 de 

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

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000349-89.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BATISTA DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000349-89.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: JOAQUIM BATISTA DE SOUZA Vistos, etc. Defiro o pedido 

de consulta, via sistema RENAJUD, com o escopo de verificar acerca da 

existência de veículos registrados em nome da executada, o que já foi 

feito em gabinete, sendo registrada a restrição judicial do veículo 

encontrado em nome da executada, consoante extrato anexo. Desta feita, 

expeça-se mandado de penhora do veículo descrito no comprovante de 

inclusão de restrição veicular, devendo o bem penhorado ser depositado 
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em poder do exequente, que assumirá o encargo de depositário fiel do 

bem e exercerá o ônus de guardar e conservar o veículo, bem como de 

não dispor do mesmo, sob pena de ser considerado depositário infiel. 

Deverá ainda o Sr. Oficial de Justiça, durante o cumprimento do mandado, 

se ater ao fato de que por se tratar de bem móvel, a propriedade se 

transfere com a mera tradição, razão pela qual, caso o bem esteja na 

posse de terceiros, deve ser aferida a real propriedade do veículo, com o 

escopo de evitar possível embargos de terceiros. Em caso de não 

localização do veículo sujeito à penhora, deverá o Oficial de Justiça, no 

mesmo ato, intimar a parte executada, a fim de indicar a localização do 

bem, sob pena do executado praticar ato atentatório à dignidade da 

Justiça em caso de omissão, nos termos do artigo 774, V, do CPC. 

Efetivada a penhora, competirá à credora apresentar a avaliação do 

veículo, na forma do art. 871, IV do CPC, bem como, deverá a Secretaria 

de Vara proceder a intimação das partes, constando no mandado que o 

devedor terá o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação da 

penhora, para oferecer impugnação (CPC, artigo 523, § 3º, artigo 1.005, § 

5º da CNGC/MT e Enunciado nº 142 do FONAJE). Por outro lado, INDEFIRO 

o pedido formulado pelo exequente de pesquisa ao Sistema INFOJUD, uma 

vez que, por ser uma medida que visa o fornecimento de dados e 

declarações sigilosas do contribuinte, deve ser adotada como medida 

excepcional, a ser cuidadosamente analisada caso a caso. De fato, 

deve-se averiguar a preexistência de provas a indicar a premente 

necessidade de tomada dessa diligência por parte do Juízo, o interesse 

público que envolve a questão e, em especial, a demonstração de que a 

parte interessada em conhecer dessas informações tomou todas as 

providências possíveis, que estiveram ao seu alcance, no sentido de 

conseguir informações acerca da existência de bens em nome do 

executado, o que não ocorreu no caso concreto. Ademais, a diligência 

pretendida pelo credor não coaduna com os critérios norteadores dos 

Juizados Especiais, sobretudo com os princípios da celeridade e da 

simplicidade. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 de dezembro de 

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

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010046-49.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DIVINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010046-49.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: JOAO DIVINO DA SILVA 

EXECUTADO: SILVIO COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME Vistos, etc. DEFIRO 

o pedido de restrição judicial de veículos registrados em nome da parte 

executada, via sistema RENAJUD, o que já foi feito em gabinete, sendo 

que na consulta não foram encontrados veículos registrados, consoante 

extrato anexa. Por outro lado, INDEFIRO o pedido formulado pelo 

exequente de pesquisa ao Sistema INFOJUD, uma vez que, por ser uma 

medida que visa o fornecimento de dados e declarações sigilosas do 

contribuinte, deve ser adotada como medida excepcional, a ser 

cuidadosamente analisada caso a caso. De fato, deve-se averiguar a 

preexistência de provas a indicar a premente necessidade de tomada 

dessa diligência por parte do Juízo, o interesse público que envolve a 

questão e, em especial, a demonstração de que a parte interessada em 

conhecer dessas informações tomou todas as providências possíveis, 

que estiveram ao seu alcance, no sentido de conseguir informações 

acerca da existência de bens em nome do executado, o que não ocorreu 

no caso concreto. Ademais, a diligência pretendida pelo credor não 

coaduna com os critérios norteadores dos Juizados Especiais, sobretudo 

com os princípios da celeridade e da simplicidade. Assim, INTIME-SE a 

parte exequente para manifestar nos autos, em dez dias, indicando bens 

da parte executada passíveis de penhora, sob pena de extinção do feito 

sem resolução do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 de 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004419-18.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ZAMPIERI (REQUERENTE)

JOSE DONIZETI RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ZAMPIERI OAB - MT4094/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUTALIO BICUDO NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1004419-18.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROBERTO ZAMPIERI, JOSE 

DONIZETI RODRIGUES REQUERIDO: EUTALIO BICUDO NETO Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Trata-se de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada 

manejada por ROBERTO ZAMPIERI e JOSÉ DONIZETI RODRIGUES em face 

do TABELIÃO DO 1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ALTA 

FLORESTA - SR. EUTÁLIO BICUDO NETTO. Relatam os autores que 

requereram ao Oficial do Cartório do 1º Ofício de Alta Floresta informação 

quanto à solicitação de emissão de certidões atualizadas da matrícula nº 

2142, a partir de 01/06/2009, por alguma das pessoas relacionadas no 

pedido, bem como, que tal informação foi negada pelo Tabelião, com 

fundamento no artigo 650, incisos II e III, da CNGCE/MT. Consoante se 

denota de uma simples leitura da petição inicial, pretendem os requerentes 

compelir o Tabelião do Cartório de Registro de Imóveis de Alta Floresta a 

praticar ato inerente a seu ofício, consistente na emissão de 

certidão/informação, a qual fora negada pelo Oficial da Serventia. Todavia, 

não concordando os requerentes com a recusa feita pelo Oficial de 

Registro para prática de ato de seu ofício, deveriam formular requerimento 

junto à Diretoria do Foro da Comarca de Alta Floresta. É importante 

registrar que a doutrina e a jurisprudência, inclusive, têm admitido a 

denominada dúvida inversa, isto é, o procedimento de dúvida suscitado 

pela própria parte interessada, diante da inércia ou suposta ilegalidade do 

Oficial ao impedir a averbação ou o registro. Desta feita, o ajuizamento da 

presente demanda não se revela hábil a suprir a recusa feita pelo 

Tabelião, situação que torna imperioso o reconhecimento da falta de 

interesse de agir dos autores, por inadequação da via eleita. Sobre as 

atribuições do Juiz Diretor do Foro dispõe o COJE/MT: “Art. 51. Aos Juízes 

de Direito e Substitutos compete: VII - resolver as dúvidas suscitadas 

pelos Servidores da Justiça, nas matérias referentes às suas atribuições, 

e tudo quanto disser respeito aos serviços dos registros públicos;” “Art. 

52. Aos Juízes de Direito, no exercício da Direção do Foro, compete, 

privativamente: XXXIV – conhecer e decidir sobre a matéria prevista no 

inciso VII do artigo anterior;” Preconiza, ainda, a CNGCE/MT: “Art. 4º A 

atividade correicional será exercida pelo Corregedor-Geral da Justiça e 

nos limites da Comarca, pelo respectivo Juiz, compreendendo a 

orientação, fiscalização e inspeção constante das serventias.” “Art. 5º No 

exercício dessa atividade serão editadas instruções, expedidas 

recomendações, corrigidos erros e coibidos abusos ou ilegalidades.” “Art. 

8º A competência para fiscalização administrativa dos Serviços Notariais 

e de Registro é do Juízo da Direção do Foro da Comarca (nominado 

Corregedor Permanente), sem prejuízo das atribuições do 

Corregedor-Geral da Justiça, entendido este como autoridade competente, 

nos termos do art. 38 da Lei nº 8.935/94.” Sobre o assunto segue a 

jurisprudência: "EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER - RECUSA DO TABELIÃO DO CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E DE 

NOTAS - ATO INERENTE AO SEU OFÍCIO - PROCEDIMENTO ESPECIAL 

PREVISTO EM LEI - ARTIGO 198, DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS - 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Diante da 

recusa do Tabelião do Cartório do Registro Civil e de Notas de Ipaba/MG a 

praticar ato inerente a seu ofício, é cabível a suscitação da dúvida, na 

forma prevista no artigo 198 da Lei de Registros Públicos. - Sendo 

inadequada a via processual utilizada pela autora, o processo deve ser 

extinto sem julgamento do mérito, tal como entendeu o juízo primevo, uma 

vez que ausente um dos componentes do binômio 

necessidade-adequação que caracteriza o interesse de agir."(TJMG - 

Apelação Cível 1.0313.12.019719-6/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi 

Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/06/2017, publicação da 
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súmula em 12/06/2017) Logo, em que pese o princípio da inafastabilidade 

da jurisdição, inexistindo no caso concreto litígio e relação obrigacional 

entre o Oficial Registrador e os particulares/autores, mas sim uma relação 

regida por normas de Direito Público, e havendo procedimento especifico 

para solução da matéria discutida nestes autos a ser deliberado pelo Juiz 

competente, qual seja, Corregedor da Serventia Extrajudicial, descabida se 

torna a propositura de ação de obrigação. Ante o exposto, em se tratando 

de matéria de âmbito administrativo e ausente o interesse processual, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 485, I, do CPC. Sem custas 

processuais e honorários de sucumbência, com base no art. 55, caput, da 

Lei nº. 9.099/95. Intime-se. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 13 de dezembro de 

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

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001366-63.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAREZ WALECKI BRIGINA (EXECUTADO)

INDUSTRIA DE CERAMICA PALMITAL LTDA - ME (EXECUTADO)

CELIA REGINA CASAGRANDE BRIGINA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1001366-63.2017.8.11.0007 BANCO BRADESCO S.A. 

INDUSTRIA DE CERAMICA PALMITAL LTDA - ME e outros (2) INTIMAÇÃO 

do Procurador do requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue um depósito identificado referente a condução do oficial de justiça. 

O recolhimento da diligência deverá ser feito através do site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone 

emissão de guias online – Diligências – Emissão de Guia de Diligência, 

juntando aos autos o comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da 

CNGC/MT, para posterior expedição do mandado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001586-61.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA PENHA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1001586-61 .2017 .8 .11 .0007  ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA MARIA APARECIDA DA SILVA 

PENHA INTIMAÇÃO do Procurador do requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue um depósito identificado referente a condução do 

oficial de justiça. O recolhimento da diligência deverá ser feito através do 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – Diligências – 

Emissão de Guia de Diligência, juntando aos autos o comprovante, de 

acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para posterior expedição do 

mandado.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121391 Nr: 251-92.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Ferreira da Silva da Silva

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do ofício de 

fls. 95, bem como para requerer o que entender de direito no prazo de 15 

(quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 816 Nr: 447-24.1999.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Compensados Madeseik Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leomar Domingos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Moura Santos - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

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

autora para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas 

processuais no importe de R$ 110,68 (Cento e dez reais com sessenta e 

oito centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folha 

95/96.

 Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

custas e taxas finais ou remanescentes, preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF/CNPJ do pagante, clicar no item custas 

e preencher o valor das custas. Mandar gerar a guia, o sistema vai geral 

um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga no protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito 

ser remetido ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, 

para fins de encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47425 Nr: 6884-37.2006.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cuiabá Auto Ônibus Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATURNO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Lopes - OAB:31049/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da certidão negativa de 

fls. 117, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143898 Nr: 5127-56.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genivaldo de Farias Xavier

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Pouso Miranda - 

OAB:12333/MT

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas as partes para 

manifestação acerca do laudo pericial de fls. 112/114, bem como para 
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requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123864 Nr: 1758-88.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosilda Padilha

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:5.736/MT, Valnir Telles de Oliveira Junior - OAB:12575 MT

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas as partes para 

manifestação acerca do laudo pericial de fls. 133, bem como para 

requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119095 Nr: 6797-03.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Pereira da Silva

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador da parte 

autora para manifestação acerca do laudo pericial de fls. 79/82, bem como 

para requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123843 Nr: 1740-67.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isac Lopes Azevedo

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:5.736/MT, Valnir Telles de Oliveira Junior - OAB:12575 MT

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas as partes para 

manifestação acerca do laudo pericial de fls. 105/106, bem como para 

requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5824 Nr: 87-60.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Lemos, Zenaide Vanzella 

Lemos, Elaine Débora Bosi, Navilio Pedro Bosi, Vitor Paulo Bosi, Narciso 

Francisco Bosi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Heber de Oliveira 

Gomes - OAB:26.166-PE, Kamila de Moura Santos - OAB:24032/O

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da exceção de 

pré-executividade de fls. 334/408, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133814 Nr: 7204-72.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nazle Noujain

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Barella - OAB:19.537/O, 

Mariana Mocci Dadalto - OAB:19947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como para 

requerer o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27795 Nr: 155-63.2004.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Antonio Spletozer, João Valdeci Tomachak, Wilson 

José Guerra Fabiano, Sirlei Batista Rodrigues, Jaqueline Silveira Spletozer, 

Rafael Henrique Spletozer, Flaviane Aparecida Spletozer da Silva, 

Angelica Fernanda Silveira Spletozer Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria e Comércio de Móveis Carbolin- 

DILAMAR ANTONIO CARBOLIN

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE D AVILA - 

OAB:28450-RS, Beratan Luiz Frandaloso - OAB:28.349-RS

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas aos Procuradores das 

partes para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como para 

requerer(em) o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127711 Nr: 3924-93.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Soares Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Semp Toshiba s. a., Extraluz Moveis e 

Eletrodomêsticos Ltda-EPP

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauricio Ricardo Alves - 

OAB:15523/MT, Patricia Hackbarth - OAB:20485/O, Renato de Britto 

Gonçalves - OAB:144.508-SP

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas aos Procuradores das 

partes para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como para 

requerer o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 233/2018       CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, da 

Portaria nº 651/2007/DGTJ, de 23.7.2007;     RESOLVE:     CONCEDER ao 
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servidor RONALDO JEFFERSON FERNANDES PEREIRA, Matrícula nº 

12241, Analista Judiciário – PTJ, da Secretaria da Vara Especializada dos 

Juizados Especiais desta Comarca, 90 (noventa) dias de licença para 

tratamento de saúde em prorrogação, no período de 6.12.2018 a 5.3.2019.   

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Barra do Garças, 12 de dezembro 

de 2018.     DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO 

FORO       DF/mgstable

 PORTARIA nº 233/2018

 CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, da Portaria nº 651/2007/DGTJ, de 

23.7.2007;

 RESOLVE:

 CONCEDER ao servidor RONALDO JEFFERSON FERNANDES PEREIRA, 

Matrícula nº 12241, Analista Judiciário – PTJ, da Secretaria da Vara 

Especializada dos Juizados Especiais desta Comarca, 90 (noventa) dias 

de licença para tratamento de saúde em prorrogação, no período de 

6.12.2018 a 5.3.2019.

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

 Barra do Garças, 12 de dezembro de 2018.

 DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63678 Nr: 6737-20.2006.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: LRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cd1OdRdIdBdG, CdRCdGC, JRdC, 

JdDDdFdBdG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AURELIO TEXEIRA 

SANTOS, para devolução dos autos nº 6737-20.2006.811.0004, Protocolo 

63678, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287649 Nr: 11629-49.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Bento de rezende

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que sejam 

intimadas as partes a se manifestarem em 15 (quinze) dias sobre o laudo 

pericial acostado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287646 Nr: 11626-94.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Driele Ferreira Laborão

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que sejam 

intimadas as partes a se manifestarem em 15 (quinze) dias sobre o laudo 

pericial acostado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 91612 Nr: 5458-91.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Maurício Luiz da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de RENAJUD (apenas transferência).

2. Ainda, DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos 

ativos encontrados em nome do executado, com base no artigo 835, 

CPC/2015

3. PROCEDA-SE com a penhora de valores em contas e aplicações que 

porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, de 

acordo com o cálculo apresentado.

4. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 276615 Nr: 5163-39.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noticia dos Municipios, Antônio Borges Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAYSSA MORGANNA SANTOS 

SILVA - OAB:21510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Arantes Pereira da 

Silva - OAB:20410/0

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Lucas 

Arantes Pereira da Silva(OAB/MT 20.410/O) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284212 Nr: 9619-32.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guiomar Ruwer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Leonardo Leandro Ruwer(OAB/MT 11.311/O) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 
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dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170640 Nr: 3063-87.2013.811.0004

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rozimon Dias de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Martins Felício

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Venturine Esteves - 

OAB:MT 21.977, Gabriel Luiz Esteves - OAB:MT-22.330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Martins Felício - 

OAB:MT 4.826-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Gabriel 

Luiz Esteves(OAB/MT 22.330 O) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159041 Nr: 11850-76.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Fabiano Xavier da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Oeste Imobiliária e Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Xavier da Silva - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Fabiano Xavier da Silva(OAB/MT 13.521 A) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 281312 Nr: 7919-21.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA MARIA LEMOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Silva Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Xavier da Silva - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Fabiano Xavier da Silva(OAB/MT 13.521 A) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16062 Nr: 256-85.1999.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basa - Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio Fratari Bonito, Adriana Bernal Bonito, 

José Carlos Marques Nogueira, Thais Regina Ferrari Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Paulo Zabrini 

Mendonça - OAB:MT 6.576, Elisangela Hasse - OAB:8689/MT, Nilton 

Massaharu Murai - OAB:MT 16.783/O, Vlamir Marcos Grespan 

Júnior - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Victor Carlini Fornari - 

OAB:294340, Elisabeth Martins Ferreira - OAB:MT 5.672-A, Ivo 

Matias - OAB:MT 1.857

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Caio 

Victor Carlini Fornari(OAB/294340 SP) , para que devolva os autos acima 

epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161234 Nr: 2083-77.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Alves Cruvinel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Lopes Ribeiro, Maurício Farto Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agenor Rodrigues de Oliveira 

Neto - OAB:14184/MT, Ana Paula Monção Oliveira - OAB:MT 9.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PAULO FIGUEIREDO 

REIS - OAB:MT 5.831

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Agenor Rodrigues de Oliveira Neto(OAB/MT 14184/O) , para que devolva 

os autos acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: 

“O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188237 Nr: 8861-92.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wendel Balduino Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Central Taxi Aéreo Ltda, Ari Bordieri Júnior, 

Anna Carmela Ferro Bordieri
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Roberto Perez - 

OAB:148.245-SP

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) André 

Luiz Soares Bernades(OAB/MT13613 B) , para que devolva os autos 

acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão 

dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199127 Nr: 3193-09.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge José do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Daycoval S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A, Fábio Roberto de Almeida 

Tavares - OAB:147.386/SP, Rafael Antônio da Silva - OAB:244.223/SP

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) 

Apoena Camerino de Azevedo(OAB/MT13314 B) , para que devolva os 

autos acima epigrafados em até 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do novel CPC). Art. 431, da CNGC: 

“O Gestor judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 281818 Nr: 8194-67.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sônia Maria de Oliveira Ferreira

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), quantia esta 

que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198364 Nr: 2717-68.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antônio Ferreira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:128938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6379 Nr: 1473-03.1998.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caterpillar Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amorim Máquinas Peças Serviços e 

Representações Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção, acerca de impulsionamento de fls. 661

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188346 Nr: 8962-32.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: jose carlos skryszowski junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalmo José Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:PR/45.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção, acerca do impulsionamento de fls. 93.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 288107 Nr: 11924-86.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriel dos Santos Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erivaldo de Oliveira Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Arraes Queiroz - 

OAB:MT 24.325, Lazaro Humberto Pinto de Farias - OAB:19888/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção, acerca de impulsionamento de fls. 53.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 
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2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277063 Nr: 5454-39.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leyllianne Cristina Ramos Silva

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271253 Nr: 1775-31.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pierina Wautomo Rewe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296/MT, Taylise Catarina Rogério Seixas - OAB:15.483-A

 Certifico que decorreu o prazo da intimação da decisão de fls. 141/142v, 

com publicação no dia 29/10/2018, com manifestação apenas do requerido 

Banco BMG S/A conforme fls 143/144.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160688 Nr: 1364-95.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vicente da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Xavante Ltda, Nobre Seguradora do 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Bento de Resende - 

OAB:MT 11.828, Luiz Paulo Gonsalves de Rezende - OAB:Oab/MT 

6272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALLO GUSTAVO DE 

ALMEIDA LEITE - OAB:7413/MT, Lucineide Maria de Almeida 

Albuquerque - OAB:72973/SP, Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 Certifico que decorreu o prazo de intimação da decisão de fls. 544. 

Publicado dia 21/09/2018. Com manifestação apenas dos requeridos, 

Nobre Seguradora do Brasil S.A conforme fls. 550/555. E Viação Xavante 

conforme fls. 556/563.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79984 Nr: 3374-54.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio César da Silva Santos, Katia Nazareth de 

Jesus da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO CESAR SILVA SANTOS 

- OAB:OAB/RJ 107.007

 Impulsionamento por certidão

Certifico que decorreu o prazo de suspensão do curso da execução, 

conforme decisão de fls. 101. E Conforme legislação processual e nos 

termos do Capítulo 3, Seção 5, item 1 da CNGC, impulsiono estes autos 

para intimação do autor, via DJE, para manifestar nos autos sobre o 

cumprimento do acordo homologado conforme decisão de fls. 101 no 

prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256855 Nr: 10774-07.2017.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJALMA FERNANDO POZITELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO LAERTE DE OLIVEIRA, ROSANE 

MARCHIORI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL ANTUNES MACEDO - 

OAB:15674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILLIPE MARCHIORI DE 

OLIVEIRA - OAB:20726/O

 Certifico que os embargos de declaração opostos pelos requeridos às fls. 

377/382, foram protocolados no prazo legal, motivo pelo qual impulsiono os 

presentes autos para intimar o requerente, via DJE, para que no prazo de 

5 dias, querendo, apresente contrarrazões aos referidos embargos.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273718 Nr: 3387-04.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valenir Maria Rosa

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 63/100 foi apresentada 

tempestivamente e conforme legislação processual e nos termos do 

Capítulo 3, Seção 5, item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se 

proceda via DJE a intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 282132 Nr: 8373-98.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diogo Antonio de Oliveira Neto

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erin Leonel Vilela - OAB:MT 

15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 63/90 foi apresentada tempestivamente 

e conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, 

item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se proceda via DJE a 

intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253623 Nr: 8767-42.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Verleine Souza Vedana
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A, NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - 

OAB:3512-MS

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 60/94 foi apresentada tempestivamente 

e conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, 

item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se proceda via DJE a 

intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275959 Nr: 4706-07.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderley de Sousa Ferreira

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 52/89 foi apresentada tempestivamente 

e conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, 

item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se proceda via DJE a 

intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268833 Nr: 186-04.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. Ferreira Carmo, Said Hamida Carvalho, 

Suhaila Abder Rahim Mohammd

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito de uma diligências do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação, no endereço indicado à fl. 80, no 

valor total de R$ 18,00, devendo acessar o site do tjmt.jus.br, para 

emissão do boleto para pagamento da diligência e comprovar nos autos, 

no prazo de cinco dias.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249300 Nr: 5729-22.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Alberto Alves dos Santos

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 76/119 foi apresentada 

tempestivamente e conforme legislação processual e nos termos do 

Capítulo 3, Seção 5, item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se 

proceda via DJE a intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272812 Nr: 2851-90.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucivânia Alves Nogueira

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Severino Nunes 

Parreira - OAB:MT 18.718, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:6611, NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - OAB:3512-MS

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 48/88 fora apresentada 

tempestivamente e conforme legislação processual e nos termos do 

Capítulo 3, Seção 5, item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se 

proceda via DJE a intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275299 Nr: 4279-10.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristovão Ferreira Negreiro

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 69/99 foi apresentada tempestivamente 

e conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, 

item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se proceda via DJE a 

intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160575 Nr: 1224-61.2012.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yamaha Motor da Amazonia Ltda, Yamaha 

Administradora de Consórcio S/C Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barra Motos Ltda, Elias do Prado, Grazielly 

Barros do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fausto Mituo Tsutsui - 

OAB:93982/SP, Márcio Alexandre Malfatti - OAB:16.943-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 Certifico que, tendo em vista a juntada do laudo de avaliação de fls. 

434/438 e, em cumprimento ao item 11 da decisão de fls. 427/428, 

impulsiono os presentes autos para intimar os executados, via DJE para, 

querendo, apresentem impugnação ao cumprimento de sentença, pelo 

prazo de 15 dias, sob pena de preclusão.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241788 Nr: 528-49.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Roberto Silva Araújo

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOÃO SOITO - 

OAB:114.089-RJ, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:MT 5.736, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 40 de 669



HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - OAB:113815/RJ

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

no prazo de quinze dias requerer o que de direito, ante o transito em 

julgado da sentença proferida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176006 Nr: 9882-40.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Gualberto Duques Neto Me, João Gualberto 

Duques Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista as consultas realizadas junto aos sistemas 

Infojud e Bacenjud, conforme fls. 110/114 e, em cumprimento a decisão de 

fl. 109, impulsiono os presentes autos para intimar o exequente, via DJE, 

para que no prazo de 10 dias, manifeste de forma específica acerca do 

endereço que entende correto para fins de citação ou, na impossibilidade 

de fazê-lo, requeira os atos necessários ao deslinde do feito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 290550 Nr: 13347-81.2018.811.0004

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. M. Abreu & Cia Ltda, Rubinaldo Maia Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leylliane Cristina Ramos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de notificação, no valor de R$ 18,00, devendo 

acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto para pagamento da 

diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225697 Nr: 6300-27.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Versatti Comércio de Forros Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista que não houve constrição de valores, 

conforme se observa às fls. 74/75 e, em cumprimento a decisão de fl. 73, 

impulsiono os presentes autos para intimar o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64648 Nr: 7644-92.2006.811.0004

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basa - Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neumann & Silva Ltda - EPP, Celso Luiz 

Neumann, Ézio Antônio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:MT 16.783/O, Vlamir Marcos Grespan Júnior - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a consulta realizada junto ao sistema 

Renajud, conforme fls. 297/299 e, em cumprimento a decisão de fl. 296, 

impulsiono os presentes autos para intimar o exequente, via DJE, para que 

no prazo de 10 dias, manifeste requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42671 Nr: 967-17.2004.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Crediaraguaia - Cooperativa de Crédito Rural do Médio 

Araguaia Ltda - Sicrédi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josias Ribeiro de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A, Laura Cavalieri Dutra - OAB:19.896/MS, Rosangela da 

Rosa Correa - OAB:16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 Certifico que, tendo em vista a consulta realizada junto ao sistema 

Renajud, conforme fl. 254 e, em cumprimento a decisão de fl. 253, 

impulsiono os presentes autos para intimar o exequente, via DJE, para que 

no prazo de 10 dias, se manifeste e requeira o que entender cabível para 

o prosseguimento do feito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 287114 Nr: 11304-74.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valci Moreira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valquíria de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CERTIFIQUE-SE a tempestividade dos embargos à execução.

 1. Se tempestivos, INTIME-SE o embargante para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, regularizar sua representação processual (art. 76, CPC/2015) e, 

instruir o feito com a declaração de imposto de renda visando comprovar a 

necessidade do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do art. 76, §1º, II c/c art. 321, todos do 

CPC/2015.

 2. Ou, proceda com o recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo 

aludido, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme determina a 

CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, itens 2.14.1 e seguintes e art. 290, 

do CPC/2015.

 3. Se intempestivos, VOLTEM-ME conclusos para deliberação.

 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237607 Nr: 14544-42.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosângela de Ávila

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de intimação da parte requerida, sobre os 

embargos de declaração opostos, no valor de R$ 18,00, devendo acessar 

o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto para pagamento da diligência 

e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171599 Nr: 4347-33.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Batista de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Maia Ltda, Nobre Seguradora do 
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Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Altair Gomes da Neiva - 

OAB:29261/GO, Fabricio Milhomens da neiva - OAB:41.399, Maria 

Emília Gonçalves de Rueda - OAB:PE 23.748

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, e nos termos da decisão de folhas 272, impulsiono estes 

autos e faço a intimação dos requeridos para no prazo de cinco dias, 

sucessivamente, manifestarem nos autos, sob pena de preclusão, via 

DJE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257229 Nr: 11020-03.2017.811.0004

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Welington Inocêncio Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANNY FABRÍCIO CABRAL 

GOMES - OAB:10292-MS, Horst Vilmar Fuchs - OAB:12529, Vinicius 

de Figueiredo Teixeira - OAB:19680

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação da parte executada, via 

DJE, para nos termos do artigo 523 do CPC/2015, pagar o débito no valor 

de R$ 72.023,01 (setenta e dois mil vinte e três reais e um centavo) no 

prazo de quinze dias, sob pena de aplicação de multa de 10% e incidência 

de honorários advocatícios no percentual de 10%, sobre o valor da 

execução, conforme § 1º do artigo 523 do CPC, nos termos da decisão de 

folhas 335 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280440 Nr: 7432-51.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucilene Gomes Dias Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984, Fabio Carlos de Oliveira - OAB:16393/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 65/73 fora apresentada 

tempestivamente e conforme legislação processual e nos termos do 

Capítulo 3, Seção 5, item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se 

proceda via DJE a intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156739 Nr: 9000-49.2011.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Soubhia e Cia Ltda, Marcio Aparecido Moreira Ferraz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Teodorico Narciso Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, Ricardo Tibério - OAB:MT 12.498-B, Thiago Queiroz 

da Silva - OAB:16587/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do exequente, via DJE, 

para nos termos da decisão e documentos de folhas 94/99, apresentar 

manifestação, no prazo de 10 ( dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204138 Nr: 6166-34.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joire C. de Oliveira - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:17.555-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júnior César Coelho da Silva 

- OAB:MT 19.199

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do exequente, via DJE, 

para nos termos da decisão e documentos de folhas 60/62, apresentar 

manifestação, no prazo de 10 ( dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238537 Nr: 15179-23.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Bortolaia Ltda, Antônio Carlos 

Bortolaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 105, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261529 Nr: 13942-17.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zelmir João Pasquali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Jara Bigio - OAB:MT 

20194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 67, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223550 Nr: 4985-61.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson de Sousa Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 78, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229953 Nr: 9062-16.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elvira Francisca Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 
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OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 69, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160861 Nr: 1582-26.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Joviano Souza de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:OAB/PE 20366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 150, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208679 Nr: 8680-57.2015.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Versatti Comércio de Forros Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista que não houve constrição de valores em 

contas do executado e, em cumprimento a decisão de fl. 148, impulsiono 

os presentes autos para intimar o exequente, via DJE, para que no prazo 

de 10 dias, requeira o que entender cabível para o prosseguimento do 

feito, sob pena de arquivamento.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162022 Nr: 3058-02.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divo Carlos de Oliveira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Lídio Alves dos Santos 

- OAB:MT 20.853/A, Nelson Paschoalotto - OAB:MT 8.530-A, Roberta 

Beatriz do Nascimento - OAB:OAB/MT020732A

 Certifico que, tendo em vista que o perito nomeado nos autos aceitou o 

encargo e apresentou sua proposta de honorários no valor de R$ 

2.480,00 (dois mil quatrocentos e oitenta reais), conforme fls. 235/236 e, 

em cumprimento a decisão de fls. 231-v/232, impulsiono os presentes 

autos para intimar o executado, para que no prazo de 5 dias, se manifeste 

acerca de referida proposta. Outrossim, caso aceita a proposta de 

honorários ofertada, deverá o executado, também no prazo de 5 dias, 

proceder o adiantamento de 50% dos valores para o início dos trabalhos, 

através de depósito junto ao Departamento de Depósitos Judiciais (conta 

única), comprovando o pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57165 Nr: 980-45.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO ( ECAD)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rádio Emissora Aruanã Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BACALAN - 

OAB:OAB-MT 9566, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993/MT, 

VALÉRIA C. MUNHOZ VIVAN - OAB:5.956-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cândido Teles de Araújo - 

OAB: 9.921-A/MT, Fernando Saldanha Farias - OAB:MT-15.512, Flávio 

Rafael de Jesus Costa Nasser - OAB:MT 16.905

 Certifico que, tendo em vista que o executado às fls. 481 a 487 indicou 

bens à penhora e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos 

para intimar o exequente, via DJE, para que no prazo de 10 dias, se 

manifeste acerca de referida indicação e requeira o que entender de 

direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96831 Nr: 1804-62.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adair Antonio Bressan

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:6445-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Certifico que, nesta data, procedo a intimação do Dr. Dianary Carvalho 

Borges, OAB/MT nº 6445-A, acerca da decisão de fl. 265 e verso abaixo 

transcrita: "Vistos. 1. Diante do depósito integral da astreinte aplicada em 

sentença, fls. 257, dou por quitada a referida obrigação, forte no artigo 

794, II do CPC/2015. 2. No que concerne aos honorários advocatícios, 

verifico que o DR. DIANARY CARVALHO BORGES, foi contratado pelo 

requerente e atuou da propositura da ação até a prolação da sentença. 

Constato também que, a partir da prolação da sentença, quem representa 

o suplicante é os advogados associados do escritório Vinícius de Morais 

advocacia (fls.132), que apresentaram recurso de apelação e demais atos 

até o presente momento. 3. Deste modo, determino que a os honorários 

fixados na sentença de folhas 98, confirmado pela decisão monocrática 

de folhas 159/164º seja rateado na proporção de 60% para o DR. 

DIANARY CARVALHO BORGES conforme instrumento de folhas 14 e 40% 

para os advogados associados mencionados no instrumento de (fls.132). 

(STJ - AREsp: 1303840 RJ 2018/0132902-0, Relator: Ministro MOURA 

RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 29/06/2018).4. Passada em julgada esta 

decisão, proceda-se o levantamento dos honorários depositados às 

folhas 257 na proporção acima indicada, em favor dos referidos 

causídicos. De igual modo, determino o levantamento do valor principal 

referente à multa, em favor do Exequente, na conta indicada às folhas 

259. 5. Por fim, determino que a seja dado o necessário cumprimento no a 

partir do item 03 da folha 250. 6. Intimem-se. Expeça-se necessário. 

Cumpra-se."

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5409 Nr: 317-63.1987.811.0004

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVOLAR MÓVEIS, JDM, JDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bolivar Camelo Rocha - 

OAB:210-B/TO, Clóvis Barros Marques - OAB:MT 3579, Marcos 

Ferreira Davi - OAB:2420/TO

 Certifico que, tendo em vista a juntada das informações realizadas no 

Sistema Infojud, conforme fls. 526/536 e, em cumprimento a decisão de fl. 

525, impulsiono os presentes autos para intimar o exequente, via DJE, 

para se manifestar no prazo de 10 dias, sob pena de arquivamento do 

feito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 277719 Nr: 5896-05.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFQ, ABFGQ, JCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Núcleo de Prática Jurídica - 

Cathedral - OAB:, ROSIMEIRE CRISTINA ANDREOTTI - OAB:24.038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Uerica Ribeiro da Silva - 

OAB:24159

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, prazo QUINZE dias, querendo 

apresentar impugnação à contestação de fls. 46/47vº.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 99155 Nr: 4160-30.2010.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVGM, VGM, APGF, ALGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARM

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

de Mato Grosso - OAB:, Vanusa Ferreira de Sena Brandão - 

OAB:MT 17.339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Guimarães Brum - 

OAB:GO 20.888

 Vistos.

 Considerando a certidão dando conta do cumprimento do mandado de 

prisão expedido, aguardem-se o decurso do prazo ou o pagamento da 

dívida em cartório.

Após, realizado o pagamento ou transcorrido o prazo, diga a parte autora.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 292639 Nr: 14477-09.2018.811.0004

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: João Augusto de Oliveira Dolzan

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 14477-09.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 292639

Vistos.

Trata-se de autorização para a festa “ENCONTRO DE CARROS 

REBAIXADOS DE BARRA DO GARÇAS” proposta por João Augusto de 

Oliveira Dolzan.

Reiterando o parecer ministerial, não é possível concluir se o objetivo do 

requerente é a autorização para a entrada de menores no evento “I 

Encontro de Carros Rebaixados de Barra do Garças”. Caso o objetivo seja 

este, deve-se emendar a petição com os documentos necessários, os 

quais estão elencados no art. 21 da PORTARIA/GAB/Nº 002/2013, além do 

pedido especificado se terá entrada de menores no evento.

Caso o objetivo do requerente seja apenas informar a realização do 

evento, deve-se informar que não é da competência do juízo da Infância e 

Juventude a regulamentação de festas cuja faixa etária mínima para 

entrada e permanência seja 18 (dezoito) anos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 12 de dezembro de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165713 Nr: 7901-10.2012.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMASS, EdMPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:MT 12.672

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono da inventariante, para, no prazo de CINCO dias, fazer 

a inventariante comparecer na Secretaria, a fim de assinar o Termo de 

Primeiras Declarações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 286456 Nr: 10884-69.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBC, HSc, HSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 10884-69.2018.811.0004 - Código 286456

Vistos.

Tendo em vista não estar demonstrado que a parte requerida está se 

ocultando da citação, deve o Sr. Oficial de Justiça tentar novamente a 

citação no endereço constante às fls. 85, conforme preceitua o artigo 252 

do Código de Processo Civil.

Restando infrutífera a diligência, cite por hora certa, nos moldes do artigo 

253 do Código de Processo Civil, se o oficial, fundamentadamente, 

suspeitar de que a requerida está a se ocultar.

Ademais, realize-se o estudo psicossocial com visita à residência tanto do 

genitor quanto da genitora, assinalando-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para a apresentação do laudo formulado pela equipe multidisciplinar.

Com a apresentação do laudo, dê vista ao Ministério Público.

No que tange ao pedido do autor de ficar com a menor Haila Silva Curi 

durante as férias escolares, no período de 15/12/2018 à 03/01/2019, 

embora não haja ainda deliberação acerca do exercício da guarda 

provisória, não se pode negar o direito e dever de convívio do genitor com 

a infante, subordinado ao melhor interesse da criança.

No vertente caso, não há nos autos nenhum indício de 

irresponsabilidades, negligências ou repercussões maléficas à criança 

hábil a configurar uma inconveniência no contato prolongado entre o autor 

e sua filha.

Além do mais, impedir o convívio somente contribui negativamente para o 

crescimento e a formação da menor Haila Silva Curi, que além de sentir o 

evidente mal estar entre seus pais, se vê diretamente envolvida nas 

questões mal resolvidas destes.

Diante disso, defiro o pedido formulado às fls. 87/88, para que a menor 

Haila Silva Curi permaneça com o autor, Marcos Bueno Curi, durante as 

férias escolares, compreendendo o período de 15/12/2018 à 03/01/2019. 

Após, a menor deverá retornar à parte requerida até posterior deliberação 

por este juízo a respeito da guarda.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 13 de dezembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226756 Nr: 6937-75.2016.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Producampo Indústria e Comércio de Cereais Ltda - EP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Unidade Avançada 

de Fiscalização do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Conceição Neves - 
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OAB:MT 14.897

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

Mato Grosso - OAB:

 Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação da parte autora, para 

manifestar requerendo o que de direito, ante o retorno dos autos da 

Segunda Instância, no prazo de 15 ( quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174139 Nr: 7451-33.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvania Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maira Lice Sampaio Santana - 

OAB:MT 17.444, Rodrigo Xavier Guimarães - OAB:MT 15.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa 

Vieira - OAB:MT 7.491-A, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, 

Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378, Thais Assunção 

Nunes - OAB:GO 21.991

 Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação da parte autora, para 

manifestar requerendo o que de direito, ante o retorno dos autos da 

Segunda Instância, no prazo de 15 ( quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 40 Nr: 29-86.1985.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Darcy Santana, Ivonete Scalabrin Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELISE INES ANDRUCHAK - 

OAB:15178, Antônio Rubens Fagundes Pereira - OAB:MT 2025, 

Reinaldo Rodrigues de Almeida - OAB:12401-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO PEDRO JÚNIOR - 

OAB:13.003/PR, BRUNO HOMEM DE MELO - OAB:6613-B/MT

 VISTOS.

Trata-se de cumprimento de sentença, ajuizada por Espólio de Darcy 

Santana e Ivonete Scalabrin Santana, em face do Estado de Mato Grosso, 

todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Intime-se o assistente Álvaro Pedro Junior para que no prazo de 05 

(cinco) dias manifeste acerca da petição de fls. 1.907/1.914.

Após, conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 174774 Nr: 8276-74.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Sávio Barbosa Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa 

Vieira - OAB:MT 7.491-A, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, 

Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378, Thais Assunção 

Nunes - OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 Código: 174774

Vistos.

 Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de Barra do Garças 

em face de Domingos Sávio Barbosa Almeida. As partes pactuaram 

acordo, fls. 67/68. O acordo celebrado entre as partes fora devidamente 

homologado, conforme sentença de fls. 76. O executado requer a 

liberação dos valores eventualmente bloqueados e liberação das 

restrições realizadas através do sistema Renajud.

 Breve relato.

Considerando que as partes celebraram acordo que fora devidamente 

homologado por este juízo, eventuais restrições em nome do executado 

deverão ser liberados, motivo pelo qual entendo que o pedido do 

executado merece prosperar.

 Diante do exposto,

Decido:

I – Defiro o pedido de fls. 82/83.

 II – Expeça-se o competente alvará de levantamento de valores, do 

bloqueio realizado, fls. 62/63, à conta indicada pelo executado, fls. 83.

 III – Promovo o desbloqueio neste momento do veículo automotor em nome 

do devedor, por meio do sistema RENAJUD.

IV – Certifique-se o trânsito em julgado da sentença proferida, 

remetendo-se os autos ao arquivo, com as devidas cautelas de praxe.

 Barra do Garças, 04 de dezembro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 282483 Nr: 8575-75.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mademiro Industrialização de Produtos da Floresta Ltda, 

Almiro Domingos Marin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDEA - Instituto de Defesa Agropecuária de 

Mato Grosso, Sema - Secretária de Estado do Meio Ambiente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Azevedo Gomes - 

OAB:MT 17.996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO EXPOSTO e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais para DENEGAR A ORDEM vindicada, 

julgando EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC.Sem custas. Deixo de condenar ao pagamento de 

honorários advocatícios porquanto inadmissível na espécie (artigo 25 da 

lei nº 12.016/09).Esta sentença não se sujeita ao reexame necessário, 

posto que denegatória da segurança (artigo 14, §1º, da Lei nº 12.016/09), 

de maneira que, decorrido o prazo para recurso voluntário, nada sendo 

requerido, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as cautelas 

legais.P. R. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 99061 Nr: 4067-67.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos Junqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Antonio Joaquim P. de 

Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844, Antonio Nunes de Souza Filho - OAB:MT 15.027 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA 

- OAB:19198/O, Mariana Almeida Giraldelli - OAB:22.761/MT

 Vistos.

 Considerando que houve o deferimento do parcelamento do débito, fica 

autorizado, independente de novas conclusões, a expedição dos 

respectivos alvarás judiciais em favor do exequente até o seu 

adimplemento integral.

 Expeça-se o necessário.

 Informado o pagamento integral, venham-me conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 287944 Nr: 11811-35.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tatiane Lourenço da Conceição Torres, 

Wuitalo Yan Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Nascimento 

Gonçalves - OAB:46254/GO, Wagner Rogério Neves de Souza - 

OAB:MT-13714

 1. O Ministério Público, nas fls.95/98, postula a redesignação do Júri, ante 

a ausência das mídias que não foram copiadas para os presentes autos, 

uma vez que as originais encontram-se nos autos que foram remetidos 

para Tribunal de Justiça, em razão do recurso em sentido estrito interposto 

pelo réu Célio Mariano Cardoso Torres.

2. Ante o exposto supra, redesigno a Sessão de Julgamento para dia 

31.1.2019 às 08h.

3. Expeça-se ofício à Primeira Câmara Criminal, nos autos de número 

0015857-38.2016.8.11.0004, código 89772, solicitando cópia das mídias 

indicadas no petitório anexo a esta decisão.

4. Intimem-se.

5. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 282910 Nr: 8826-93.2018.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franquias Izidoro Neto, Dionair dos Santos 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 3.Dispositivoa)Absolvo o acusado Franquias Izidoro Neto pelo delito 

tipificado no artigo 180, caput, do CP, nos termos do art. 386, VII, do 

CPP;b)Condeno o acusado Dionair dos Santos Carvalho pelo delito 

tipificado no 155, §§ 2º e 4º, inciso I, do CP, à pena de 11 (onze) meses de 

reclusão, em regime inicial aberto (art. 33, § 2°, alínea ‘c’, CP), e ao 

pagamento de 03 (três) dias-multa, na razão de 1/30 do salário mínimo o 

dia-multa, substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva 

de direitos, consistente no pagamento de 01 (um) salário mínimo para fins 

da Resolução n. 154, do CNJ, a título de prestação pecuniária, com direito 

de recorrer em liberdade;c)Condeno o acusado Franquias Izidoro Neto 

pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 05 

(cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (art. 33, § 2°, alínea 

‘b’, CP), e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, na razão de 1/30 

do salário mínimo o dia-multa vedadas a substituição e a suspensão 

condicional da pena, com direito de recorrer em liberdade;d)Expeça-se 

alvará de soltura em favor de Franquias Izidoro Neto, com cláusula se por 

al;e)Decreto a perda em favor da União do valor de R$ 463,00, bem como 

dos 02 (dois) relógios apreendidos na residência do acusado Franquias 

Izidoro Neto (fl. 29);f)Destruam-se as drogas e o dichavador 

apreendidos;g)Concedo gratuidade aos acusados, nos termos do art. 5º, 

da CF, art. 98, da Lei nº 13.105/15, e da Lei nº. 1.060/50;h)Na intimação 

dos réus quanto à sentença, seja cumprido o art. 1.421, da 

CNCGJ-TJMT;i)Com o trânsito em julgado para ambas as partes: 1) 

comunique-se à Justiça Eleitoral (art. 15, inc. III, CF/88); 2) forme-se o 

Executivos de Pena, 3) cumpra-se o art. 63, § 4º, da Lei nº. 

11.343/06;j)Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Arquive-se, 

após o trânsito em julgado e ultimadas as determinações supra.Barra do 

Garças/MT, 12.12.2018.Douglas Bernardes RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 83564 Nr: 6775-61.2008.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Leonardo de Jesus Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izadora Lopes Nogueira Reis 

- OAB:MT 21.035, Reinaldo Leite de Oliveira - OAB:MT 12.971

 Em 12.12.2018, às 14hrs00min (MT), na sala de audiências, presente o 

MM. Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison 

Luiz Franco Mendes, e o Advogado André Luiz Lopes Ferreira 

(OAB/MT-18599). Realizado o pregão, presente o réu Realizado a oitiva da 

testemunha Elaine Cristina de Jesus Nunes. Realizado o interrogatório do 

réu. Após, o MM. Juiz decidiu: “1. Vistas as partes para alegações finais.” 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 283125 Nr: 8970-67.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Ferreira Dias, Elielmo Elias da Silva 

Hussein, Luiz Antonio Silva Magalhães Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Aurélio da Silva 

Parreira - OAB:19416/GO, Ramon Honda Silva - OAB:23916/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

constante da denúncia, no intuito de CONDENAR os denunciados ALEX 

FERREIRA DIAS, ELIELMO ELIAS DA SILVA e LUIZ ANTÔNIO SILVA 

MAGALHÃES FILHO como incursos no art. 155, §1º e §4º, incisos I, II e IV, 

do Código Penal.Passo, assim, à dosimetria da pena.(...)Oportunamente, 

após o trânsito em julgado da sentença:a) Expeça-se Guia de Execução 

Definitiva;b) Comuniquem-se a suspensão dos direitos políticos do réu 

(artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) via Sistema INFODIP - 

Informações e Direitos Políticos, acessível pelo sitio eletrônico 

www.tre-mt.jus.br/destaques/infodip, conforme determina o art. 595, da 

CNGC.c) Oficie-se ao Instituto Nacional de Identificação, demais órgãos 

competentes, e ao Cartório Distribuidor fornecendo informações sobre a 

condenação do réu.Por fim, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.Barra do Garças/MT, 11 de dezembro de 2018.Augusta 

Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-90.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA VICENTE PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: 

Nos termos da Legislação vigente e com base no Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte Requerida/Polo 

Passivo, por meio de seu Advogado(a), para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Rodrigo Adriano 

Demétrio (assinado digitalmente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000418-96.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON BARROS DA CRUZ JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A 
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(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Intimação da parte executada 

WELLINGTON BARROS DA CRUZ JUNIOR, por meio de seu(sua) 

advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento 

referente a condenação (multa de dois por cento (2%) do valor da causa 

em decorrência da Litigância de má-fé), correspondente ao valor de R$ 

240,00 (duzentos e quarenta reais), em favor da exequente, sob pena de 

aplicação das multas do artigo 523 do CPC. Rodrigo Adriano Demétrio 

(assinado digitalmente) Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001188-26.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TRINDADE ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010466-29.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA MARIA DE FATIMA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-90.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LORENNA NADHIEGY FERNANDES GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), referente a custas, e R$ 140,59 (cento e trinta 

quarenta reais e cinquenta e nove centavos), referente à taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Rodrigo Adriano Demétrio (assinado 

digitalmente) Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011766-60.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THAIZA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA REJANE MENDES SANTOS OAB - MT0017112A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010534-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONIA MARIA DE JESUS CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - MT0014005A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. 2. 

Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 17008851. 3. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. 4. Após o trânsito 

em julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. 5. Publique-se. 6. Registre-se. 7. 

Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001507-57.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROMEU ALBANO KASPER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR OAB - MT0015215A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERIDO)

RAPHAEL DE SOUSA ALVES TITO (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO OAB - MT17928/O (ADVOGADO(A))

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1- Diante do termo de audiência de ID nº 15836777, incluam-se 

no polo passivo da lide os réus Valdivino Batista de Andrade e Maxsuel 

Valadão Andrade. Ademais, DETERMINO à Secretaria do Juizado Especial 

Cível que agende novamente audiência de tentativa de conciliação, nos 

moldes do art. 16 da Lei 9.099/1995 (LJESP). 2- Proceda à citação pessoal 

da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 3- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 4- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 5- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 6- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a parte requerida, se possível no prazo de 10 (dez) dias antes da 

audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 277 do CPC), 

consignando em seu bojo nossas homenagens. 7- Expeça-se o 

necessário. 8- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002142-38.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CONTEFRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

POLO NORTE COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE REFRIGERACAO 

LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Cumpra-se conforme deprecado. 2. Após, devolva-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002140-68.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MALB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GERONIMO GOMES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Cumpra-se conforme deprecado. 2. Após, devolva-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000670-36.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AFONSO LOTFI ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CARDOSO DE MORAES OAB - MT0015294A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002138-35.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA DOS SANTOS DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES DOS SANTOS BATISTA OAB - MT23392/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000834-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER GUIMARAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001935-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MAGNO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000315-26.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000398-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEDINA BARBOSA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000284-06.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA GOMES FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-28.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RINALDO DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010063-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIO PEREIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MAURICIO ANTONIO MORBECK CURVO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010874-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DONIZETE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000386-28.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIANE NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011296-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IARA DINACIR FERRAZ MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRYA BORGES FREITAS OAB - MT0019392A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em análise aos autos, verifica-se o pedido de levantamento de Alvará 

feito por advogada alienígena ao processo, eis porque, para clara 

convicção deste juízo, DETERMINO ao patrono do feito que compareça à 

Secretaria, munido da procuração original assinada pela parte requerente 

sob pena de condenação em litigância de má fé. 2- Intime-se a parte 

autora pessoalmente para que apresente dados bancários. 3- Após, faça 

os autos conclusos para levantamento de Alvará. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001960-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUERLANE CANDIDA ATAIDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA SILVA SOUZA OAB - MT21710/O (ADVOGADO(A))

BEATRIZ DE FREITAS COSTA AMADIO OAB - MT9707/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LASCH (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEILSON GONCALVES MENDES OAB - MT20065/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000962-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY MARIA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0019222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a recorrida para 

que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-95.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GEISSA NATIELI SOUSA NERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 
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intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000459-97.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEILIENY PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA GRAZIANE DELMONDES OAB - MT17744/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002143-23.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MARCELINO DE SOUZA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0019222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARAKA CONEXOES DE NEGOCIOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de 

urgência determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

aos autos o edital do leilão suscitado para uma avaliação idônea do 

pedido. 2. Intime-se. 3. Determino a imediata suspensão da audiência de 

conciliação anteriormente aprazada. 4. Transcorrido o lapso temporal 

alhures grafado, faça conclusos. 5. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010595-68.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIABE MARTINS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANIA ALVES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000917-80.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAYANE ORENILDA DE CARVALHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001372-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000338-69.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS BATISTA SOARES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMON CESAR DA FONSECA OAB - MT0019346A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000502-97.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), referente a custas, e R$ 140,59 (cento e trinta 

quarenta reais e cinquenta e nove centavos), referente à taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Rodrigo Adriano Demétrio (assinado 

digitalmente) Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001185-71.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DUARTE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001438-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA CARNEIRO LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012903-77.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA REJANE MENDES SANTOS OAB - MT0017112A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002109-48.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO DE MATOS (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1- Redistribuam-se os autos para a Diretoria do Foro. 2- 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001077-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA ABREU VALADARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
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Processo Número: 1001894-09.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA RODRIGUES SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYKE BRENDON BORGES OAB - MT0021498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIDALVA ELIAS COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES OAB - MT0015835A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

INTIME-SE o patrono peticionante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente procuração assinada pela parte autora, com poderes 

específicos. Após, faça os autos conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001265-35.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSIMARIA ROSA RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002149-30.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DE SOUSA LOPES (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Antes de apreciar o requerimento de tutela provisória de 

urgência determino à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

nos autos comprovante de endereço (contrato de locação, conta de água, 

energia, boleto bancário, etc.) em nome próprio e contemporâneo a data 

do manejo da ação, sob pena de indeferimento da inicial. Desde já saliento 

que singela declaração não se prestará ao desiderato pretendido, 

culminando na extinção propalada. 2. Intime-se. 3. Determino a imediata 

suspensão da audiência de conciliação anteriormente aprazada. 4. 

Transcorrido o lapso temporal alhures grafado, faça conclusos. 5. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002144-08.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL JARA BIGIO OAB - MT20194/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE APARECIDA SOUZA NERIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular 

está devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo 

atualizado do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos 

preconizados pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso 

de se aplicar o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a 

presente dando continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. 

Inicialmente, consubstanciado no enunciado 126 do FONAJE, ORDENO que 

a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o título 

executivo original junto à secretaria deste juizado especial, que será 

devidamente conferido e carimbado pelo Gestor Judiciário, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. 4. Concretizada tal diligência, 

DETERMINO a Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação 

pessoal da parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral 

pagamento promova a conclusão dos autos para extinção da execução 

por sentença logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, 

c/c o art. 925, ambos do CPC. 5. Por outro lado, não havendo o pagamento 

da dívida no aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente 

promova a conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line 

colimando penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio 

de diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 6. Expeça-se o 

necessário. 7. Intime-se. 8. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011146-48.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JACKLINE MOREIRA DOURADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA GOMES DA ROSA OAB - MT8487/B (ADVOGADO(A))

VALDEIR RIBEIRO DE JESUS OAB - MT0015269S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVAIR PAULO DA ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1. Realize-se nova tentativa de intimação da parte ré, nos termos 

do despacho de ID nº 10284318. 2. DEFIRO o pedido para que a autora 

auxilie o Sr. Oficial de Justiça a localizar a residência do réu, conforme 

manifestação de ID nº 14231069. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002148-45.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IARA DINACIR FERRAZ MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FORUM DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Tendo em vista tratar-se de requerimento de alvará relativo 

a resíduo de benefício do INSS de titular já falecido, o que independe de 

inventário nos termos da Lei 6.858/1980 c/c 666 do CPC, resta flagrante a 

competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 161 do STJ. 2. 

Assim sendo e observando que a inicial preenche os requisitos do Diploma 

Processual Civil, especificamente no que concerne aos seus artigos 319, 

320, não sendo caso de aplicabilidade do art. 321 do CPC e não estando 

patente à falta das condições da ação e a ausência dos pressupostos 

processuais, recebo a presente dando continuidade à atividade 

jurisdicional deste juízo. 3. Vista ao representante do Ministério Público. 4. 

Após manifestação do MP, faça conclusos para sentença, na hipótese do 

parecer favorável, ou eventual cota asseverando não ser causa que 

reclame a participação do parquet. Havendo pedido para produção de 

eventual diligência, desde já intime a parte autora para realizá-la, caso seja 

da sua incumbência, ou promova a conclusão se depender de prévia 

manifestação judicial. 5. Intime-se. 6. Cumpra-se com URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001166-65.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DE FATIMA MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 
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diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001054-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVANE OLIVEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000443-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001445-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOLDECY DE ASSUNCAO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior 

diretamente a este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as 

intimações eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os 

atos necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001430-82.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOPES MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos. 1- Diante da manifestação de ID nº 16071881, retornem os autos 

ao arquivo. 2- Intime-se. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-75.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DE MOURA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL PRAJNATARA BALBINO DA SILVA OAB - MT0020340A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da 

petição de ID nº 17014332, no prazo de 05 (cinco) dias. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000578-24.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA VALERIANA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), referente a custas, e R$ 190,80 (cento e 

noventa reais e oitenta centavos), referente à taxa. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de 

e n d e r e ç o  d o  s e u  n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Rodrigo Adriano Demétrio (assinado 

digitalmente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000579-09.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA VALERIANA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), referente a custas, e R$ 190,80 (cento e 

noventa reais e oitenta centavos), referente à taxa. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de 

e n d e r e ç o  d o  s e u  n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Rodrigo Adriano Demétrio (assinado 

digitalmente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010274-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA REJANE MENDES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA REJANE MENDES SANTOS OAB - MT0017112A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EUNICE DE VASCONCELOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, que foi expedido o mandado de 

penhora e demais atos e enviado para central de mandados para as 

devidas providências

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000689-08.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FIORESE NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRACI RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre a constrição 

realizada pelo sistema RENAJUD.e indicar seu paradeiro, tornando factível 

o ato pretendido, assim sendo, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que 

a mesma se manifeste.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012292-61.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WEDERSON LOPES DA COSTA (EXEQUENTE)

ADAILTO LOPES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO(A))

FABIOLLA PARREIRA ALMEIDA OAB - MT0020976A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA D ARC TARGA (EXECUTADO)

ALESSANDRO OLIVEIRA LEAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WMARLEY LOPES FRANCO OAB - MT0003353A (ADVOGADO(A))

 

1- Após a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não 

foram obtidas informações sobre bens passíveis de penhora no CPF/CNPJ 

informado, assim sendo, intime-se a parte exequente para que indique 

bens sujeitos à constrição judicial, ou endereço onde possam ser 

encontrados, precisamente no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção. 2- Cumpre-nos esclarecer que este gabinete utiliza-se de todas 

as ferramentas disponíveis para constrição de bens, valendo-se 

inicialmente do BacenJud que, uma vez infrutífero, passa-se então à 

pesquisa no sistema Renajud, valendo-se por fim do Infojud, sistemas 

estes que, dos quais, somente o BacenJud faz emissão de detalhamento 

da ordem (anexo), eis porque não se faz juntada do documento de 

comprovação dos demais. 3- Encerrado o prazo concedido, faça 

conclusos. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011329-87.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO(A))

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO RIBEIRO RODRIGUES LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OZAIR SILVA PROTO OAB - MT0004571S-A (ADVOGADO(A))

 

1. Analisando os autos 8012047-84.2014.8.11.0004 infiro que já foi 

expedido o auto de adjudicação, de tal sorte que o requerimento formulado 

na petição do ID 11377116 perdeu seu objeto. Assim sendo, em 

continuidade a marcha processual, DETERMINO que a parte exequente 

informe neste processo se ainda há valor remanescente para receber, 

trazendo, inclusive, o cálculo pormenorizado da dívida. 2. Intime-se. 3. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001020-87.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HOTEL BOA VIAGEM LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT0015002A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

27/02/2019, às 15h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra 

do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010238-64.2011.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MENDES BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CARVALHO DA MOTA OAB - MT0013302S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO BATISTA DE ANDRADE (EXECUTADO)

MARIO SIA FILHO (EXECUTADO)

PAULO RICARDO VALADAO ANDRADE (EXECUTADO)

 

1. Como cediço os embargos de terceiro pode ser conceituado como um 

antídoto processual que a lei disponibiliza a uma pessoa alheia que não 

sendo parte no processo, sofre turbação ou esbulho na posse de seus 

bens por um ato judicial. Nesse sentido, dispõe o art. 674, do CPC, in 

verbis: “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou 

ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha 

direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu 

desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. 2. Deste 

modo, como será criada uma nova relação processual, há também a 

concepção de uma nova ação, razão pela qual os embargos devem ser 

distribuídos por dependência ao mesmo juiz que ordenou a constrição 

judicial, conforme se depreende do art. 676, do Código de Processo Civil. 

3. Ocorre que na hipótese vertente, os embargos foram distribuídos junto 

à ação principal e não por dependência conforme dita o artigo acima 

grafado, de tal sorte que autoriza o indeferimento da inicial. Por tais 

razões, com base no art. 485, IV, do CPC, INDEFIRO a inicial aportada no ID 
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12167241, DETERMINANDO que a secretaria promova com a imediata 

retirada dos presentes embargos dos autos principais. 4. Por seu turno, 

em continuidade à marcha processual, DETERMINO que a parte exequente, 

em 30 (trinta) dias, indique bens da parte executada passíveis de 

constrição judicial, sob pena de extinção do processo, em face da 

ausência de bens penhoráveis. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. 7. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000710-81.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DE LIMA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), referente a custas, e R$ 374,80 (trezentos e 

setenta e quatro reais e oitenta centavos), referente à taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Rodrigo Adriano Demétrio (assinado 

digitalmente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000836-34.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), referente a custas, e R$ 190,00 (cento e 

noventa reais), referente à taxa. Fica cientificado de que poderá acessar 

o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – JUIZADO 

ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu navegador 

d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Rodrigo Adriano Demétrio (assinado 

digitalmente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000916-32.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M. N. BAZI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES OAB - MT0021078A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MADALENA FERREIRA VALADAO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), referente a custas, e R$ 171,20 (cento e 

setenta e um reais e vinte centavos), referente à taxa. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de 

e n d e r e ç o  d o  s e u  n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Rodrigo Adriano Demétrio (assinado 

digitalmente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001490-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO ANDERSON DANTAS MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte da promovente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 
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finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da 

lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo 

liminar eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012571-13.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON GERALDO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO OAB - MT0013327A 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO COSTA BARBOSA OAB - MT19457/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE VILELA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

 

1. Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a utilização 

dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se faz a 

penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que uma vez 

não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as execuções 

têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por parte de 

quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, conforme 

autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno oficial de 

justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, deverá 

nomear a parte exequente como fiel depositária dos indigitados bens, a 

teor do art. 840, §1°, do CPC. Na hipótese da remoção implicar em 

despesas para o transporte dos bens, deverão elas ser arcadas pela 

parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de justiça ponderá-las 

e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens constritos para custeá-las. 

Assim sendo, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção, 

cabendo ao oficial de justiça proceder à penhora e remoção de tantos 

bens quantos bastem para amortização da dívida, realizando suas 

avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, caput, da Lei 9.099/95), 

indagando se a parte executada pretende dá-los como pagamento da 

dívida. 2. Na hipótese de não encontrar-se quaisquer bens penhoráveis 

(antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da Lei dos Juizados 

Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na certidão todos os 

bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do Devedor (art. 

836, § 1º e § 2º, do CPC). 3. Em caso de não pagamento do débito, após a 

lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o devedor que 

poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 9.099/1995) a 

presente execução, podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, 

inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas no art. 525 do CPC. 4. 

Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno oficial de justiça pelo 

disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, lavrando o competente auto 

nos moldes do artigo 838 do mesmo código. Se a parte executada fechar 

as portas da “casa” a fim de obstar a penhora de bens, o oficial deverá 

comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a ordem de arrombamento (art. 846 

do CPC). 5. Existindo bens gravados de ônus reais, a penhora recairá 

sobre a coisa dada em garantia, independentemente de nomeação (art. 

842 do CPC). Não sendo possível localizar a parte executada para a 

intimação da penhora, competirá ao oficial certificar detalhadamente as 

diligências realizadas, caso em que este magistrado poderá dispensar a 

intimação ou determinar novas diligências, consoante inteligência do artigo 

841 do CPC c/c 53 e seguinte da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte 

executada bens neste foro, dê vida ao art. 845 do CPC. 6. DEFIRO as 

benesses do art. 212, § 2º, do CPC, outorgando ao oficial de justiça as 

prerrogativas ali insculpidas. 7. Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. 9. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002051-45.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0018076A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL JOSE PARREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

28/01/2019, às 16h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra 

do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001998-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEIRI DA SILVA CAMILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), referente a custas, e R$ 140,59 (cento e trinta 

quarenta reais e cinquenta e nove centavos), referente à taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Rodrigo Adriano Demétrio (assinado 

digitalmente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002036-76.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IURI OLIVEIRA SOSIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL GONCALVES DOS REIS OAB - MT0020062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABRIL COMUNICACOES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

25/01/2019, às 17h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra 

do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001911-45.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR AFONSO BITENCOURT LOUREIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE0023748A 

(ADVOGADO(A))

 

1. Relatório dispensado a teor do que preconiza o art. 38 da Lei 

9.099/1995. 2. In casu, verifica-se que a parte promovente, foi 
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devidamente intimada para a sessão de conciliação, todavia não 

compareceu ao ato, muito embora tenha apresentado justificativa que não 

merece acolhimento. Com efeito, o atestado médico juntado nos autos 

trata-se de documento em nome do genitor do requerente, tendo como 

data de emissão 04/07/2017, ou seja, expedido há mais de um ano, 

justificando o reconhecimento da contumácia. Conveniente registrar, que 

não comparecendo a parte requerente a qualquer das audiências no 

âmbito dos juizados especiais, o processo deve ser extinto, nos termos do 

art. 51, I, da Lei 9.099/1995. 3. Destarte, sendo o processo extinto com 

base no art. 51, I, da Lei 9.099/1995 a parte reclamante deve ser 

condenada ao pagamento das custas processuais, conforme se extrai da 

inteligência do enunciado 28 do Fonaje, in verbis: ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas. 4. Incontroverso que 

se a parte autora demonstrar a sua impossibilidade de comparecer a 

audiência de conciliação, o magistrado deve acatar o requerimento e 

determinar que seja designada nova sessão, o que não ocorreu no caso 

em tela, porquanto, não houve a efetiva comprovação decorrente da força 

maior, sendo medida que se impõe a extinção da ação. Aliás este é o 

entendimento recente da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, 

verbis: EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE 

REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: O douto magistrado que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: A parte Promovente, embora 

devidamente intimada para a sessão de conciliação, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência em 

tempo hábil. Assim, diante da contumácia da parte reclamante, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, 

da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que 

a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95), CONDENO 

a parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitado em julgado, ARQUIVE-SE. Acrescento, 

ainda, que o fato da parte recorrente se declarar pobre na forma da lei 

não tem o condão de afastar a condenação ao pagamento das custas 

processuais. Não tendo ela comparecido à sessão de conciliação sem 

apresentar qualquer justificativa prévia para sua ausência, imperiosa a 

extinção do processo com fundamento no artigo 51, I da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação da parte ao pagamento das custas processuais, 

conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de Juizados Especiais. Pelo 

exposto, nego provimento ao recurso. Arcará a parte recorrente com o 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa sua 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade jurídica de custeio das 

despesas do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da 

prescrição. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 357619220128110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2016, Publicado no DJE 

19/04/2016) 5. Frente ao exposto, consubstanciado no art. 51, I, da Lei 

9.099/1995, julgo extinto o processo sem resolução de mérito. Por 

consectário, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais. 6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 7. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações necessárias. 8. 

Expeça-se o necessário. 9. Cumpra-se. 1. Relatório dispensado a teor do 

que preconiza o art. 38 da Lei 9.099/1995. 2. In casu, verifica-se que a 

parte promovente, foi devidamente intimada para a sessão de conciliação, 

todavia não compareceu ao ato, muito embora tenha apresentado 

justificativa que não merece acolhimento. Com efeito, o atestado médico 

juntado nos autos trata-se de documento em nome do genitor do 

requerente, tendo como data de emissão 04/07/2017, ou seja, expedido há 

mais de um ano, justificando o reconhecimento da contumácia. 

Conveniente registrar, que não comparecendo a parte requerente a 

qualquer das audiências no âmbito dos juizados especiais, o processo 

deve ser extinto, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/1995. 3. Destarte, 

sendo o processo extinto com base no art. 51, I, da Lei 9.099/1995 a parte 

reclamante deve ser condenada ao pagamento das custas processuais, 

conforme se extrai da inteligência do enunciado 28 do Fonaje, in verbis: 

ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas. 4. 

Incontroverso que se a parte autora demonstrar a sua impossibilidade de 

comparecer a audiência de conciliação, o magistrado deve acatar o 

requerimento e determinar que seja designada nova sessão, o que não 

ocorreu no caso em tela, porquanto, não houve a efetiva comprovação 

decorrente da força maior, sendo medida que se impõe a extinção da 

ação. Aliás este é o entendimento recente da Turma Recursal do Estado 

de Mato Grosso, verbis: EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA 

PARTE REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: O douto magistrado que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: A parte Promovente, embora 

devidamente intimada para a sessão de conciliação, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua ausência em 

tempo hábil. Assim, diante da contumácia da parte reclamante, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, 

da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que 

a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95), CONDENO 

a parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitado em julgado, ARQUIVE-SE. Acrescento, 

ainda, que o fato da parte recorrente se declarar pobre na forma da lei 

não tem o condão de afastar a condenação ao pagamento das custas 

processuais. Não tendo ela comparecido à sessão de conciliação sem 

apresentar qualquer justificativa prévia para sua ausência, imperiosa a 

extinção do processo com fundamento no artigo 51, I da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação da parte ao pagamento das custas processuais, 

conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de Juizados Especiais. Pelo 

exposto, nego provimento ao recurso. Arcará a parte recorrente com o 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa sua 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade jurídica de custeio das 

despesas do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da 

prescrição. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 357619220128110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2016, Publicado no DJE 

19/04/2016) 5. Frente ao exposto, consubstanciado no art. 51, I, da Lei 

9.099/1995, julgo extinto o processo sem resolução de mérito. Por 

consectário, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais. 6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 7. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se mediante as baixas e anotações necessárias. 8. 

Expeça-se o necessário. 9. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-59.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NELIDA RIBEIRO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que, nos termos do artigo 42, § 2.º 
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da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo 

de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000354-86.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTERLUZ MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGREJA BATISTA NACIONAL EM RENOVACAO ESPIRITUAL (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte exequente para manifestar, no prazo de 10 (dez) 

dias, acerca do cumprimento integral do valor devido, sob pena de 

extinção do feito pelo pagamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002054-97.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KENNER FERREIRA CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEROCY FREITAS JUNIOR OAB - 329.251.741-91 (REPRESENTANTE)

MAURICIO SILVEIRA JUNIOR OAB - MT22227/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

28/01/2019, às 17h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra 

do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002020-25.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE A DE OLIVEIRA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 25/01/2019 Hora: 13:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010618-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de maior 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

inexistência/cancelamento de contrato, com indenização proposta pela 

promovente em face da promovida. Alega em síntese o autor que foi vítima 

de operação ilícita, e que não foi respeitado cancelamento de serviço que 

estão sendo cobrados. Indo para os contornos decisivos, em primeiro 

lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto entendo por 

aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a inversão do 

ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as devidas 

consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte autora. 

Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo dever de 

cautela e de verificar eventual falha em seu sistema de aferição. No caso 

em tela, entendo que deve ser procedente a demanda para cancelar o 

contrato em todos seus efeitos. Sobre danos morais no presente caso 

não vislumbro a ocorrência. Especialmente chego a esta convicção 

porque a parte autora menciona que procedeu a contratação. A parte 

autora não teve sequer o esforço de narrar em que consistiria a afetação 

do patrimônio imaterial, se limitando a tracejos genéricos que se aplicam as 

pessoas físicas em casos gerais. Sobre devolução em dobro, temos que o 

consumidor tem direito à devolução em dobro do valor cobrado 

indevidamente apenas se comprovar a má-fé do autor da cobrança. Essa 

é a interpretação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para julgar casos 

que envolvam a aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do 

Consumidor (CDC) que prevê essa cobrança, acrescida de juros e 

correção monetária. Senão Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA 

INDEVIDAMENTE. EXIGÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ. MATÉRIA 

PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A restituição 

em dobro das quantias pagas indevidamente pelo consumidor exige a 

caracterização de má-fé do fornecedor de produtos ou serviços. 2. A 

verificação, no presente caso, da ocorrência de má-fé a justificar a 

devolução em dobro dos valores pagos a título de comissão de 

corretagem demanda o revolvimento da matéria fático-probatória. 

Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. ((AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 

269915 RJ 2012/0263151-8 (STJ) )) No caso concreto, não há que se 

ventilar essa hipótese, por não restar configurada a evidente má-fé. Além 

do mais a empresa pode ter sido vítima de estelionatários, o que não exime 

sua responsabilidade mas exime sua má-fé. Por fim, entendo que o valor 

dos danos arbitrados já compensarão acessando a parte compensatória 

do dano moral, já definido. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar 

inexistentes a (s) dívida (s) contestada (s), cancelando o contrato em 

todos seus efeitos de maneira ex tunc. b) por consequência da 

declaração anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda 

o fim dos efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente 

resolutiva, em até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no 

mesmo prazo, proceder, se for o caso, a retirada do nome da parte autora 

dos órgãos de proteção ao crédito, pela(s) dívida (s) questionada (s), se 

ainda não o tiver feito. c) rejeitar a pretensão do autor em condenação a 

título de dano moral, diante do fato de entender que não ficaram 

caracterizados os elementos essenciais para este enquadramento e 

constituição. d) rejeitar a condenação da requerida a devolver eventuais 

valores cobrados, em dobro, por não ter demonstrado cobranças ou 

má-fé. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado 

deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 30 de Julho de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002044-53.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO COSTA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO COSTA BARBOSA OAB - MT19457/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 28/01/2019 Hora: 14:00/MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002044-53.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO COSTA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO COSTA BARBOSA OAB - MT19457/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

concerne à probabilidade do direito, esta fica caracterizada visto a parte 

autora demonstrar que migrou para o plano ofertado pela ré com 5gb de 

internet, conforme documento acostado, na importância mensal de 

R$63,99 (sessenta e três reais e noventa e nove centavos). Todavia, 

recebeu sua fatura de novembro no valor de R$79,90 (setenta e nove 

reais e noventa centavos). Relata ter entrado em contato com a ré para 

corrigir o valor de sua fatura na data de 09 de novembro, todavia não 

obteve êxito. No que tange ao requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo fato de que há na presente rusga elementos 

que evidenciam que a ré tem efetuado cobranças a maior em relação ao 

valor do plano efetivamente contratado pelo autor, e mesmo este tendo 

entrado em contato com a requerida, não conseguiu solucionar o 

problema, fato que tem lhe causado aborrecimentos. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional do reclamante a respeito de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida da 

requerida, cabendo destacar que a delonga na entrega da medida 

postulada poderá acarretar prejuízos de ordem financeira àquele. No que 

se refere ao fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito 

já lesado do requerente por conta da conduta da requerida, consoante 

explanação na vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de 

fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual 

sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se reverter 

faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, além de 

ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a suportar com 

a aplicação da medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 
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CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo a 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao pedido de 

que a ré realize o reajuste imediato no valor das faturas do plano 

contratado pelo autor, passando a cobrar o valor ofertado de R$63,99 

(sessenta e três reais e noventa e nove centavos), a partir da fatura do 

mês de dezembro de 2018, sob pena de multa diária no importe de R$ 

200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de majoração em caso de 

necessidade. 8- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça gratuita, 

nos termos da Lei 1.060/1950. 9- Tendo em vista já ter sido aprazada 

audiência, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) requerida(s) - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 10-Cientifique à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos 

nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a 

citação por correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do 

dispositivo em apreço. 12-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 

9.099/1995. 13-Em último caso, havendo necessidade, expeça-se carta 

precatória (devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os 

préstimos do juízo deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) 

requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a 

ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando 

em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o necessário. 

15-Cumpra-se.
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1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta se verifica visto a parte autora demonstrar 

que adquiriu uma televisão junto a ré na data de 18/09/2018, pelo montante 

de R$898,90 (oitocentos e noventa e oito reais e noventa centavos), 

entretanto, sustenta não tê-la recebido. No que tange ao requisito do 

perigo de dano, este emerge circunstanciadamente pelo fato de que há na 

presente rusga elementos que evidenciam que a parte autora adquiriu um 

produto e não pode fazer uso do mesmo pelo seu não recebimento, 

situação esta que tem lhe causado aborrecimentos. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional à reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida da 

requerida, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquela. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado da 

Requerente por conta da conduta da requerida, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 
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aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

PARCIALMENTE a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que 

toca ao pedido de que a parte ré deposite em juízo o valor integral pago 

pela televisão, conforme boleto acostado no ID nº 17005808, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por dia, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para 

sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso de 

necessidade. 8- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça gratuita, 

nos termos da Lei 1.060/1950. 9- Tendo a audiência de tentativa de 

conciliação já sido aprazada, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) 

requerida(s) - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, 

havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída 

com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no 

sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 

(vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do 

art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14- 

Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000385-43.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIA MARIA DE CARVALHO RIBEIRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

1. A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída 

mediante o manejo de ação autônoma de impugnação, o que não ocorreu 

no caso em análise, porquanto busca a parte, ora executada, anular o 
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julgado por meio de simples petição, isto é, em sede processual totalmente 

inadequada e de maneira absolutamente imprópria. É importante destacar, 

que a sentença com trânsito em julgado se reveste, em nosso sistema 

jurídico, do instituto da “res judicata”, que constitui atributo específico da 

jurisdição e que se revela pela dupla qualidade que tipifica os efeitos 

emergentes do ato sentencial, ou seja, torna-se indiscutível e imutável, 

consoante se infere da leitura do art. 502 do CPC. 2. Com efeito, a coisa 

julgada, recebe da Carta Magna de 1988 especial proteção destinada a 

preservar a inalterabilidade dos pronunciamentos emanados tantos pelos 

Juízes quanto pelos Tribunais, criando, desse modo, situação de certeza, 

de estabilidade, de segurança para as relações jurídicas e de paz social. 

3. Diante deste quadro é possível concluir que o pedido da autora, não 

merece guarida jurídica, eis porque, o INDEFIRO, o que faço com esteio 

nas disposições contidas no art. 502 do CPC c/c art. 5, XXVI da CF. 4. 

Nada mais sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, arquive-se os 

autos nos termos da sentença de ID nº 10730179. 5. Intime-se. 6. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001666-34.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E S DE SOUZA - OTICA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA NERES SANTOS (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. 1. Indefiro o pedido de intimação via WhatsApp. Embora tenha 

sido aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sua utilização por 

todo o Judiciário, este Juizado ainda não conta com nenhum aparelho 

celular fornecido pelo Tribunal para a realização de tais atos. 2. Sendo 

assim, intime-se a parte autora para que, em 05 (cinco) dias, forneça o 

endereço correto e atual da parte ré, sob pena de extinção do feito. 3. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010128-94.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN DIAS ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREIA BRUNK DE BITTENCOURT OAB - MT0016043A 

(ADVOGADO(A))

KATIA SILVA VILELA OAB - MT0015212A (ADVOGADO(A))

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar nos autos, no prazo de 

05 (cinco) dias, acerca do deposito efetuado, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011140-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ABADIA TEIXEIRA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0012675A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: 

Nos termos da Legislação vigente e com base no Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte Requerente/Polo 

Ativo, por meio de seu Advogado(a), para dar andamento ao feito, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Rodrigo Adriano 

Demétrio (assinado digitalmente) Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011462-95.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE SOUSA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA OAB - MT0020204A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intime a parte exequente para que, em 15 (quinze) dias, se manifeste 

quanto a petição juntada pela parte executada no ID 11763692. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002155-37.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENI DA ASSUNCAO CAFE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 05/02/2019 Hora: 17:40/MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002144-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KIORRARA KRISTINA MENDES OLIVEIRA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 

9.099/95, apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000857-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

FERNANDA GISELE MALACARNE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

06/02/2019, às 13h (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de Barra 

do Garças - MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002156-22.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0019222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KR MOTOS E PECAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 06/02/2019 Hora: 12:20

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012405-78.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDSINOMAR MACIEL GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOMAR ALVES CORDEIRO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestando acerca da certidão do oficial de 

justiça, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012000-42.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVAILTON ALVES LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, e mesmo 

devidamente ciente para dar andamento, percebe-se que a parte deixou 

de realizar medidas positivas para sequencia da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia, seja indicando o endereço da 

parte reclamada, seja indicando bens passiveis a penhora, ou seja 

indicando calculo devido. Frise-se, por fim, que no processo o dever de 

dar sequencia a marcha é um ônus processual, cuja inércia ante a este 

dever gera a consequência prevista na legislação, qual seja o julgamento 

da demanda sem resolução do mérito, como se presumisse a desistência 

e o desinteresse processual, fazendo presumidamente falecer até mesmo 

uma das condições da ação que é a necessidade, um dos braços do 

binômio do interesse de agir (necessidade x adequação). Não há que se 

falar em condenação em custas, pois a regra desta esfera singela é da 

isenção de custas, somente sendo exceção, por expressa previsão legal, 

a ausência injustificada a enseada de qualquer das audiências 

designadas. Por fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO 

O PRESENTE FEITO, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 

1º, e 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que 

sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente 

concedidos. Sem condenação de honorários e custas, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES 

Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002157-07.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA DE FATIMA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODSTON RAMOS MENDES DE CARVALHO OAB - MT24521/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

AXA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 06/02/2019 Hora: 12:40/MT

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo
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 Cod. Proc.: 277677 Nr: 5876-14.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanusa Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: rafael romeiro - OAB:25228/0

 SENTENÇA

Código: 277677

Vistos.

1. Trata-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência que versa sobre a 

propensa prática, pelos autores do fato Vanusa Pereira da Silva, dos 

crimes de injúria (art. 140 do CP) e ameaça (art. 147 do CP), fatos 

ocorridos em 20.03.2018, contra Senara Angélica da Silva.

2. A priori, é conveniente destacar que conforme os elementos 

informativos disponíveis nos autos, exatamente em fl. 42, que a vítima 

Senara Angélica da Silva deixou de comparecer ao ato processual sem 

justificativa, o que por consectário implica na renúncia tácita do direito de 

representação, conforme dispõe o Enunciado 117 do FONAJE, vejamos:

“A ausência da vítima na audiência, quando intimada ou não localizada, 

importará renúncia tácita à representação”

3. Neste diapasão, coadunando com a premissa alhures mencionada, o 

Código Penal estabelece no seu bojo que os delitos de injúria e ameaça 

carecerão de representação da vítima para proceder com a persecução 

penal, o que não corresponde com o caso em tela, impossibilitando desta 

forma o Parquet de exercer o seu jus accusationis e consequentemente 

quedando-se o Poder Judiciário em estado de inércia.

 4. Isto posto e observando o art. 107, VI, do Código Penal aliado ao art. 92 

da Lei 9.099/1995, DECLARO, extinta a punibilidade do fato sub judice com 

fulcro na inteligência extraída do Enunciado do 117 do FONAJE, não 

implicando decisum em obstáculo à propositura de eventual ação civil com 

espeque nos eventos em apreço (art. 67, II, do CPP).

5. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

 6. Sem custas, em conformidade com os artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/1995.

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

Barra do Garças-MT, 19 de outubro de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 276702 Nr: 5218-87.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Sancha Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461

 SENTENÇACódigo: 276702Vistos.1.Trata-se de Termo Circunstanciado de 

Ocorrência instaurado em desfavor de Alexandre Sancha Rodrigues, 

visando apurar a eventual prática dos crimes de injúria (art. 140 da CP) e 

ameaça (art. 147 do CP), contra Gennyffer de Sousa Hartmann, 

representada por seu genitor Gilver Gomes Hartmann, fatos ocorridos em 

17.04.2018.2.Inicialmente, ocorre que, a vítima manifestou quanto à 

renúncia ao direito de representar no que toca a infração de ameaça, 

conforme termo de fl. 30, realizando o determinado ato em momento 

anterior ao oferecimento da inicial acusatória, caminhando em 

consonância com o art. 25 do Código de Processo Penal.4.A extinção da 

punibilidade se comporta como um óbice ao poder de punir atribuído ao 

Estado, tendo o art. 107 do Código Penal previsto algumas causas que 

enseja o seu reconhecimento. Nessa exegese e no caso em tela, vê-se 

que houve a retratação da vítima no direito de representação no que toca 

ao pretenso autor do fato Alexandre Sancha Rodrigues.5.Doutro lado, é 

de bom alvitre que este magistrado adverte sobre a renúncia do direito de 

queixa provém do princípio da conveniência, sendo um dos nortes do 

Processo Penal. Marchando neste sentido, é oportuno frisar que o aludido 

direcionador vigora exclusivamente na ação penal de iniciativa privada, 

possibilitando o titular do direito de queixa, faculdade de exercer o jus 

accusationis. Com efeito, a própria legislação vigente, que assegura a 

matéria em voga consagra que ao abrir mão deste direito, resultará na 

extinção da punibilidade, obstando o Poder Judiciário de exercer seu ius 

puniendi, conforme dicção do artigo 107, V do Código Penal.8.Isto posto e 

observando o art. 25 de Processo Penal aliado ao art. 92 da Lei 

9.099/1995, DECLARO, extinta a punibilidade do fato sub judice com fulcro 

na inteligência extraída do art. 107, incisos V e VI, do Código Penal, não 

implicando este decisum em obstáculo à propositura de eventual ação civil 

com espeque nos eventos em apreço (art. 67, II, do CPP).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 277672 Nr: 5871-89.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiane Campos Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 SENTENÇA

Código: 277672

Vistos.

 Trata-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado em 

desfavor de Cristiane Campos Leite, visando apurar a eventual prática do 

crime de difamação (art. 139 do CP), fatos ocorridos em 01.03.2018, 

contra Amanda Schumaher Pereira.

1. Inicialmente, no que tange ao crime de difamação, é sabido com fulcro 

na inteligência extraída do art. 145 do Código Penal que o mesmo somente 

procederá com o oferecimento da exordial acusatória privada, contudo, o 

predito códex no art. 103, como também o Código de Processo Penal em 

seu art. 38 estabelecem limites para o exercício do direito de oferecimento 

da queixa-crime, fixando o lapso temporal de 06 (seis) meses, assim, caso 

não posto em atividade faz-se imprescindível a aplicação do instituto 

decadencial, o que implica por repetida vez na declaração da extinção da 

punibilidade, consoante dicção do art. 107, IV, do Código Penal.

2. Nesta esteira, por constatações evidentes após inspeção recaída 

especialmente quanto à data do fato, compreendo que o delito telado está 

manifestamente operado, uma vez que o delito de dano perpetrou-se em 

01.03.2018 e até a presente data não foi oferecida a exordial acusatória 

privada.

3. Isto posto e observando o art. 38 do Código de Processo Penal c/c art. 

103, do Código Penal aliado ao art. 92 da Lei 9.099/1995, DECLARO, 

extinta a punibilidade do fato sub judice com fulcro na inteligência extraída 

do art. 107, IV, do Código Penal, não implicando decisum em obstáculo à 

propositura de eventual ação civil com espeque nos eventos em apreço 

(art. 67, II, do CPP).

4. Expeça-se o necessário.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se.

7. Notifique-se o Ministério Público.

 Barra do Garças - MT, 10 de outubro de 2018.

 FERNANDO DA FONSECA MELO

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 291429 Nr: 13848-35.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Marlene Negri da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaciara Negri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra kelly chaves 

sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1.Isto posto, não estando a vestibular em conformidade com o art. 44 do 

CPP, ante a ausência de procuração com poderes especiais, sendo este 

pressuposto processual para o exercício da ação penal privada em 

comento REJEITO a presente inicial, o que faço com esteio no art. 395, 

inciso II do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 92 da Lei 

9.099/1995. Com efeito, observando o transcurso de prazo do instante em 

que a vítima tomou conhecimento da autoria delitiva até o presente 

momento, isto é, superior a 06 (seis) meses, DECLARO extinta a 

punibilidade do fato sub judice com fulcro na inteligência do art. 103, 107, 

inciso IV, do Código Penal jungido ao art. 38, do Código de Processo Penal, 

não implicando este decisum em obstáculo à propositura de eventual ação 
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civil com espeque nos eventos em apreço (art. 67, II, do CPP).2.Sem 

custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995).3.Após o trânsito em julgado, 

providencie as baixas necessárias e o arquivamento dos 

autos.4.Notifique-se o Ministério Público.5.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Barra do Garças-MT, 05 de dezembro de 

2018.Fernando da Fonsêca MeloJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011609-92.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CYNTHIA MARIA FERREIRA ATALLAH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ATALLAH OAB - MT18558/O (ADVOGADO(A))

RAUL DARCI DOLZAN OAB - MT0002496A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PANAMERICANO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002199-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KATIUSCIA MONTEIRO NEGRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012229-02.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA ROCHA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A 

(ADVOGADO(A))

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002138-98.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DE ARRUDA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta se verifica visto a parte autora demonstrar 

que adquiriu uma televisão junto a ré na data de 18/09/2018, pelo montante 

de R$898,90 (oitocentos e noventa e oito reais e noventa centavos), 

entretanto, sustenta não tê-la recebido. No que tange ao requisito do 

perigo de dano, este emerge circunstanciadamente pelo fato de que há na 

presente rusga elementos que evidenciam que a parte autora adquiriu um 

produto e não pode fazer uso do mesmo pelo seu não recebimento, 

situação esta que tem lhe causado aborrecimentos. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 
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provimento jurisdicional à reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida da 

requerida, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquela. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado da 

Requerente por conta da conduta da requerida, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

PARCIALMENTE a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que 

toca ao pedido de que a parte ré deposite em juízo o valor integral pago 

pela televisão, conforme boleto acostado no ID nº 17005808, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por dia, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para 

sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso de 

necessidade. 8- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça gratuita, 

nos termos da Lei 1.060/1950. 9- Tendo a audiência de tentativa de 

conciliação já sido aprazada, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) 

requerida(s) - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 11- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12- 

Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13- Em último caso, 

havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída 

com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no 

sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 

(vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do 

art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14- 

Expeça-se o necessário. 15- Cumpra-se.
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011864-50.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DURVAL RIBEIRO DE GOUVEIA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL RIBEIRO DE GOUVEIA JUNIOR OAB - MT0012664A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

ROSANA TEREZA GONCALVES OAB - SP0245755A (ADVOGADO(A))

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP0299951A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012944-44.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KARLYZZE SOUZA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S 

(ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000486-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA NARA RODRIGUES ROCHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010645-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA CHATEAUBRIAND (EXEQUENTE)

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLY RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES OAB - MT0021665A (ADVOGADO(A))

MANOELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0022280A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001307-84.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLESIO DE SOUZA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Grazziely Barros do Prado OAB - GO0032500A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. M. GOMES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS ALMEIDA GUERRA OAB - MT23483/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 
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mencionada. 2- Intime-se a parte recorrida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-69.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDES PIRES BIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000638-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO HENRIQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUARES BATISTA MACHADO OAB - MT0020185A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-26.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-86.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NATAL RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO COSTA BARBOSA OAB - MT19457/O (ADVOGADO(A))

HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO OAB - MT0013327A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000526-28.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011394-77.2017.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO DOS SANTOS MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000815-58.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO GOMES SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000932-83.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DUARTE DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001488-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA PATRICIA DE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000488-50.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEDA MOREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MBM SEGURADORA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI OAB - RS67502 (ADVOGADO(A))

CLARISSA TEIXEIRA GONCALVES SEVERO OAB - RS93917 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000674-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE REGINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 70 de 669



AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000921-20.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO ANTONIO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000857-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

FERNANDA GISELE MALACARNE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é 

permitida no âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, 

portanto, embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela 

antecipatória em sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja 

flagrante a necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar 

direitos, como deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é 

perfeitamente possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente 

perante a batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória 

ponderação em torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha 

analisar se estão presentes os requisitos autorizativos para a concessão 

da mesma no que concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 

300 do Estatuto Processual Civil disciplina que: “Art. 300: O juiz poderá, a 

requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se 

convença da verossimilhança e alegação: I – haja fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação; ou II – fique caracterizado o abuso de 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. [...] §2º Não 

se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipados [...].” [sublinhei]. 2- Pois bem, 

para a concessão da tutela provisória de urgência, são necessários que 

estejam presentes os requisitos delineados no artigo acima grafado. O 

risco de ineficácia do provimento principal e a plausibilidade do direito 

alegado que, caso presentes, evidenciará que a parte ré deve se abster 

de realizar quaisquer atos com a finalidade de retomada do imóvel, o que 

não restou demonstrado, inicialmente nos documentos que acompanharam 

a vestibular. Nesse sentido não ficou evidenciado o perigo da demora 

(periculum in mora) e o fumus boni juris, na explanação constante na 

petição, visto a parte autora estar em mora desde a parcela de nº 26, que, 

de acordo com o documento de ID nº 16658190, refere-se a 15/08/2014, 

demonstrando a desídia dos autores em efetuar o pagamento do lote 

adquirido. Ademais, sabe-se que, em havendo recusa da ré para emitir 

boletos, o ordenamento jurídico orienta em seu art. 539 e seguintes do CPC 

que a parte faça consignação em pagamento, depositando o montante 

devido em juízo. Bem como, embora as partes possam não ter 

conhecimento jurídico, nada as impediria de procurar a Defensoria Pública 

ou a Caixa Econômica Federal para realizar o pagamento das parcelas 

devidas, amortizando a dívida, com a finalidade de não ficar em mora. 

Sendo assim, é visível a desídia dos autores em não terem efetuado os 

pagamentos devidos e, mesmo assim, terem construído sua residência 

sobre o lote em epígrafe, querendo permanecer nele de maneira gratuita. 

3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe ressaltar 

que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e próprio, sendo 

fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser interpretado em 

consonância com o disposto em nossa Carta Magna, aplicando-se, ainda 

que de forma subsidiária, as disposições do CPC. Ocorre que o legislador 

ordinário não definiu o momento processual adequado para apreciação da 

inversão probante, competindo à jurisprudência e doutrina definirem tal 

celeuma até uma manifestação expressa da lei sobre o tema, vez que uma 

corrente tende a afirmar que o momento adequado é quando da sentença, 

ao passo que outra assevera ser antes. 4- Em que pese os conteúdos 

díspares das correntes, compreendo que no âmbito dos procedimentos do 

juizado especial e nos processos em que não se lança decisão 

saneadora, o momento adequado é quando da prolação da sentença, vez 

que a regra da inversão se presta a um juízo de valor sobre as provas já 

produzidas, sob pena de se permitir a inércia do consumidor caso saiba 

previamente que o encargo foi repassado para o fornecedor, o que 

desprestigia a busca da verdade real, vez que as partes devem contribuir 

ativamente para o desfecho da celeuma, produzindo as provas que se 

prestam a caracterizar suas alegações. Isto se dá pelo fato de que nos 

procedimentos onde não se é possível deitar uma decisão saneadora 

definindo as provas que as partes devem produzir, as regras da inversão 

do ônus da prova são de julgamento da causa e somente após a instrução 

do feito, no momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a 

afirmar se existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de 

inversão do ônus da prova. Neste sentido já se manifestou o STJ, v.g.: 

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE 

JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. 

INEXISTÊ-NCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à 

possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no momento de proferir a 

sentença numa ação que discuta relação de consumo. 2. O Processo Civil 

moderno enfatiza, como função primordial das normas de distribuição de 

ônus da prova, a sua atribuição de regular a atividade do juiz ao 

sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um 

julgamento por presunção, essas regras devem ser aplicadas apenas de 

maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, têm o dever de 

colaborar com a atividade judicial, evitando-se um julgamento por 

presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se portar de 

maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não pertencem à 

parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 4. O 

processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja possível 

às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a um 

resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 
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sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido”. (REsp 1125621/MG 

– RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 – 

Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 5- Assim sendo, somente 

quando da prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do 

CDC, notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 6- INDEFIRO o pedido da promovente, de 

tutela antecipada, tendo em vista que a parte autora não apresentou 

conteúdo probatório para evidenciar o fumus boni iuris em conjectura 

alguma, uma vez que pleiteia a permanência no lote, sem, no entanto, 

adimplir com as parcelas vencidas. 7- Determino que a secretaria apraze 

audiência de conciliação e proceda à citação pessoal da parte requerida, 

conforme os novos endereços apresentados no ID nº 13917388 - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 8- Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 9-Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 10- Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 11- Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a parte requerida, se possível no 

prazo de 10 (dez) dias antes da audiência a ser realizada, consignando 

em seu bojo nossas homenagens. 12- Expeça-se o necessário. 13- 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000758-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001574-56.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CHIRLEY VIEIRA ARRAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010986-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE FERREIRA FAUSTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO BARROS ALVES LIMA OAB - MT0016747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002150-15.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DA SILVA BARROS (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine estejam presentes 

os requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que 

tange à probabilidade do direito, esta evidencia-se pois a autora alega que 
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tem recebido ligações da ré, para efetuar cobranças de uma dívida no 

montante de R$394,00 (trezentos e noventa e quatro reais), a qual 

desconhece. Ademais, por se tratar de relação consumerista, a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade de a parte autora 

produzir a dita prova negativa. No que tange o requisito do perigo de dano, 

este emerge circunstanciadamente pelo simples fato de que há na 

presente rusga elementos que evidenciam que houve a inscrição e 

manutenção indevida pelo réu do nome da demandante nos órgãos de 

restrições ao crédito, causando gravames de ordem pessoal e moral a 

esta. O perigo da demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema 

urgência acerca de um provimento jurisdicional a reclamante acerca de 

seu direito que já foi lesado e ainda permanece em constante ameaça de 

sofrer constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquela. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado da 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Tendo em vista já ter sido 

aprazada audiência, proceda à citação pessoal da(s) parte(s) 

requerida(s) - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 
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à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11-Cientifique 

à(s) parte(s) demandada(s) dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do 

art. 9º da Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, 

da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 

13-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em último 

caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente 

instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo 

deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no 

prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por 

analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo nossas 

homenagens. 15-Expeça-se o necessário. 16-Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001613-19.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DOS SANTOS CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FORUM DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001613-19.2018.811.0004 Pólo Ativo: RAQUEL DOS SANTOS 

CASTRO Pólo Passivo: JUIZO DA VARA ESPECIALIZADO DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS-MT Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se 

de PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL, formulado por RAQUEL DOS SANTOS 

CASTRO, requerendo a autorização para levantamento de resíduos de 

PIS/PASEP, deixado pela falecida DARLY PEREIRA DOS SANTOS. Em 

análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que assiste 

razão ao requerente, não existindo herdeiros menores de idades, com 

devida autorizações dos demais herdeiros, autorizando assim o 

levantamento dos valores pleiteados. Com efeito, dispõe a Lei n. 6.858/80 

sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não 

recebidos em vida pelos respectivos titulares: Art. 1°. Os valores devidos 

pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas 

individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de 

Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos 

titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados 

perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos 

servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na 

lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. Art. 2°. O disposto nesta Lei se aplica às restituições 

relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa 

física, e não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos 

bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de 

investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro 

Nacional. (grifo nosso). Com efeito, entendo que os valores devem ser 

liberados ao Reclamante. 4. DISPOSITIVO Ante o exposto, determino que o 

saldo credor existente de qualquer resíduo na de PIS/RENDIMENTOS 

existentes no Banco do Brasil, deixado por DARLY PEREIRA DOS 

SANTOS, seja pago ao requerente RAQUEL DOS SANTOS CASTRO, 

expedindo-se alvará, com as cautelas necessárias. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-94.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DA CONCEICAO NEVES (REQUERIDO)

LUIZ CARLOS DAMASO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO DA CONCEICAO NEVES OAB - MT0014897A (ADVOGADO(A))

WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - MT0014005A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000056-94.2018.811.0004 Pólo Ativo: IMOBILIARIA PEDRA 

LTDA - ME Pólo Passivo: JOAO DA CONCEICAO NEVES Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, onde a 

parte autora pleiteia o recebimento de valores de diferença de alugueis 

(juros/multa), IPTU’s e despesas com reforma deixadas pelo reclamado. 

Em contestação, o reclamado alega que estava viajando no período que 

permaneceu com a chave da residência, sendo conversado por telefone 

com funcionária da parte autora, não podendo pagar a diferença desses 

dias. Quanto aos IPTU’s o autor alega que inexiste tal débito. E quanto as 

reformas apresenta contrato e recibos, onde alega ter pago uma pessoa 

para providenciar a mesma, e ainda os materiais de construção para a 

reforma aduz que foi comprado no nome de seu advogado, tendo a prova 

de tal fato também. Ainda pleiteia ao final em pedido contraposto nos 

valores que o autor cobra indevidamente. Pois bem, em que pese as 

alegações da parte reclamada, verifica-se que quanto aos documentos 

anexados de reforma (contrato, recibos e nota fiscal de compra de 

materiais), não são hábeis para alterar ou modificar as alegações da parte 

autora, pois esses documentos não tem ordem cronológica lógica da 

ocorrência dos fatos, e ainda são duvidosos, visto que possui 

autenticação e declarações recentes e ainda são confeccionados com o 
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mesmo timbre, não possuindo a validade suficiente a que se presta. 

Portanto rejeito as provas anexadas, por ausência de veracidade. Ainda, 

quanto ao pedido de cobrança de excesso de dias de alugueis, o termo de 

entrega da chave comprova que o reclamado permaneceu mais tempo em 

posse do imóvel, sendo devido portanto o pagamento em questão. E 

quanto aos IPTU o réu não apresentou nenhum documento que 

comprovasse ter pago os mesmos, sendo certo que a divida é devida. 

Dessa forma, entendo devido os pedidos iniciais, sendo certo que as 

cobranças na inicial são legitimas, visto que não apresentada prova em 

contrário pelo reclamado. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da 

tutela, para: a) CONDENAR, o Reclamado JOAO DA CONCEICAO NEVES, a 

pagar a quantia de R$5.299,05 (cinco mil, duzentos e noventa e nove reais 

e cinco centavos) à titulo de indenização por danos morais ocasionados 

ao Reclamante IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME, valor com incidência de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso(Súmula 54 

do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) Sugiro improcedência do 

pedido contraposto. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito 

em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-36.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HUDS DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS OAB - MT0020478A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

POSITIVO INFORMATICA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ TEREZINHA TOKARSKI OAB - PR65833 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 1000034-36.2018.811.0004 Pólo Ativo: HUDS DE JESUS SILVA 

Pólo Passivo: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA/POSITIVO 

INFORMATICA S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de 

ação de indenização por danos morais, e verifico que a parte autora e a 

parte POSITIVO transigiram sobre o objeto desta lide, conforme acordo 

apresentado cuja cláusulas estão devidamente regulares, alcançando 

todas as partes do processo, e colocando fim a presente demanda. Certo 

é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização de demandas 

mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de 

julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e 

tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. Com 

efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de transação é título 

executivo judicial, possuindo ela eficácia da sentença com mérito. Assim, 

considerando o processo instruído para eventual homologação, merece 

acolhimento a pretensão das partes. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO 

DE CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no bojo do processo de 

conhecimento é perfeitamente possível a sua extinção com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. 

(TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG , Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 21/06/2013) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a 

direito disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo apresentado. Com efeito, a reclamada comprovou 

o cumprimento do acordo, certo que o processo deverá ser extinto pelo 

cumprimento da obrigação. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o acordo efetuado entre as partes, para que surta seus 

efeitos jurídicos e legais, e consequentemente com fulcro no artigo 487,III 

do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO QUE SEJA EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito ante o cumprimento da obrigação. 

Após o trânsito, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-22.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CARLOS VILELA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI SALETE PARIZOTTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000119-22.2018.811.0004 Pólo Ativo: EDSON CARLOS VILELA 

BARBOSA Pólo Passivo: MARLI SALETE PARIZOTTO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, onde a parte autora pleiteia o recebimento da quantia de 

R$16.000,00 (dezesseis mil reais) originários, representados por duas 

cártulas de cheque constante na inicial. O Reclamado na sua contestação 

alegou que desconhece os cheques em discussão, sendo as assinaturas 

diversas da ré. Na impugnação a autora, apresenta documentos para 

comprovar que as assinaturas da ré são devidas, e ainda que o motivo da 

devolução foi por ausência de fundos, e não por assinatura diversa, 

sendo que a autora não apresentou nenhum documento hábil para 

comprovar furto da suas cártulas de cheque, sendo fantasiosa suas 

alegações. Pois bem, verifico que não há que se falar de inconsistência de 

assinaturas, uma porque o Banco não devolveu os cheques com essa 

menção, e sim por ausência de fundos, e dois porque a autora apresentou 
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suficientes para comprovar que as assinaturas são legitimas. Com efeito, 

verifico que a origem da divida é licita, devendo ser acolhido in tontun os 

pedidos iniciais. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) 

CONDENAR a Reclamado EDSON CARLOS VILELA BARBOSA a pagar à 

quantia de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) a Reclamante MARLI 

SALETE PARIZOTTO, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a 

publicação desta sentença (362 STJ) e juros moratórios de 1% ao mês 

desde o vencimento do titulo. (54 STJ). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001630-55.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO(A))

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA SOUSA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Mediante a liquidação da dívida realizada conforme o ajuste encartado 

aos autos, nos termos do art. 487, III, b, e atento ao disposto no art. 200, 

caput, do códex Processual Civil, HOMOLOGO por sentença o acordo 

entabulado entre as partes, para todos os efeitos legais e de direito, 

declarando EXTINTO o presente processo conforme o art. 924, II, bem 

como atento ao disposto no art. 925, todos do Código de Processo Civil. 2- 

Sem custas. 3- Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação 

das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 4- 

Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011798-36.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE DE MORAIS GAWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GALENO NUNES FERREIRA OAB - MT0017115A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO(A))

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Mediante a liquidação da dívida realizada conforme o ajuste encartado 

aos autos, nos termos do art. 487, III, b, e atento ao disposto no art. 200, 

caput, do códex Processual Civil, HOMOLOGO por sentença o acordo 

entabulado entre as partes, para todos os efeitos legais e de direito, 

declarando EXTINTO o presente processo conforme o art. 924, II, bem 

como atento ao disposto no art. 925, todos do Código de Processo Civil. 2- 

Sem custas. 3- Após o trânsito em julgado e não havendo manifestação 

das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento dos autos. 4- 

Publique-se. 5- Registre-se. 6- Intime-se. 7- Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1001372-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. P. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. K. A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA VARA CÍVEL 

DE CÁCERES- FAMÍLIA E SUCESSÕES CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou capitulo 2, 

seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente 

e o provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, para intimar o 

advogado da parte autora manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de 

Justiça ID.17047273 a seguir transcrita “certifico que, eu oficial de justiça 

abaixo assinado, dirigi-me até ao endereço fornecido, e aí estando, deixei 

de citar e intimar o requerido Brian Kesney Alvaro, por não tê-lo 

encontrado sendo que neste endereço, foi encontrado seu irmão o sr. 

Talison da Silva Alvaro, e disse que o requerido voltou para cidade e 

comarca de Cáceres-MT, e a rep. do autor sabe onde encontrá-lo, naquela 

cidade. o referido é verdade e dou fé. Cáceres/MT, 12 de dezembro de 

2018. Assinado eletronicamente Jackline Márcia Dias Tingo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000858-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAXLENE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LAET (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES-MT 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES 

EDITAL DE INTIMAÇÃO/TERCEIROS/INTERESSADOS Prazo do Edital: 20 

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

A L E T H E A  A S S U N C A O  S A N T O S  P R O C E S S O  n . 

1000858-23.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 11.244,00 ESPÉCIE: 

[Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: MAXLENE FERREIRA 

DOS SANTOS, Endereço: 66, Jardim Paraíso, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 POLO PASSIVO: Nome: MARIA DE LAET, Endereço: Rua 

Ricardo Franco, 66, Jardim Paraíso, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, do 

inteiro teor da Sentença, proferida nos autos supra identificado, que 

segue abaixo resumida transcrita, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento (art. 523 de seguintes do CPC). SENTENÇA: DIANTE DO 

exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de DECRETAR A 

INTERDIÇÃO de Maria de Laet, declarando-o relativamente incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, limitando-se a atos de 

natureza negocial,na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de 

acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe curadora 

Maxilene Ferreira de Laet, confirmando os efeitos da tutela anteriormente 

concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo 

Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão 

no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 

(três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou honorários. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Às providências. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, JOANA APARECIDA SILVA ASSUNCAO, digitei. Cáceres-MT, 13 de 

dezembro de 2018. Jackline Márcia Dias Tingo Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 76 de 669



seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

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

Processo Número: 1001000-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

O. R. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. R. D. A. (RÉU)

J. W. P. D. S. (RÉU)

R. D. O. (RÉU)

R. P. D. O. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO(A))

MARIANA PASTURELLI CINTRA OAB - MT20459/O (ADVOGADO(A))

ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO OAB - MT24178/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Certidão Certifico para os devidos e 

legais efeitos que conforme certidão de diligência ID 16496369 o oficial de 

justiça foi informado que o requerido RICHARDSON PETTHERSSON DE 

OLIVEIRA SILVA mudou-se do endereço declinado nos autos. Assim, nos 

termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a parte 

ré retrocitada, por meio de seu advogado legalmente constituído, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informar novo endereço da parte. Cáceres, 13 

de dezembro de 2018. ANDREIA LUZIA CARVALHO MESQUITA GARCIA 

SOBRINHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES 

- FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002878-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDINEIA BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT0009791A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE 

INTIMAÇÃO/TERCEIROS/INTERESSADOS Prazo do Edital: 20 Dias 

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

ASSUNCAO SANTOS PROCESSO n. 1002878-50.2018.8.11.0006 Valor da 

causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO 

ATIVO: Nome: CLEIDINEIA BATISTA DA SILVA, Endereço: RUA "A", 542, 

DNER, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: 

FRANCISCO DA SILVA, Endereço: RUA "A", 542, DNER, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE TERCEIROS 

INTERESSADOS, do inteiro teor da Sentença proferida nos autos, supra 

identificado, que segue abaixo resumida transcrita, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento (art. 523 de seguintes do CPC). SENTENÇA:[...] 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de 

DECRETAR A INTERDIÇÃO de FRANCISCO DA SILVA, declarando-o 

relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

limitando-se aos atos de conteúdo negocial e patrimonial, na forma do 

artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, 

do Código Civil, nomeio lhe curadora CLEIDINÉIA BATISTA DA SILVA, 

confirmando os efeitos da tutela anteriormente concedida. Em 

consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil e 

no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão no 

Registro Civil e publiquem-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 03 

(três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou honorários, em face 

de gratuidade da justiça. Saem os presentes intimados. Homologo a 

renúncia ao prazo recursal. Expeça-se o Termo de Curatela Definitiva. E, 

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOANA APARECIDA 

SILVA ASSUNCAO, digitei. Cáceres-MT, 13 de dezembro de 2018. Jackline 

Márcia Dias Tingo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

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

Processo Número: 1006499-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

L. L. V. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. D. C. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Certidão Nos termos do artigo 152, 

inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO o representante legal, da 

parte autora, para comparecer na audiência de mediação designada para 

14/02/2019 às 13: 00 horas a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), situado no Edifício do Fórum 

da Comarca de Cáceres/MT ). CÁCERES, 13 de dezembro de 2018. 

ANDREIA LUZIA CARVALHO MESQUITA GARCIA SOBRINHO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E 

SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180814 Nr: 2741-90.2015.811.0006

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L, A, GMSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou Artigo 335 

da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, encaminhando-o ao Ministério 

Público para manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 

68.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132350 Nr: 1100-09.2011.811.0006

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEIZA BIANCARDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO MESQUITA DE SOUZA E SILVA, 

PÉRICLES CORREA CARDOSO, MÁRIO LOMBARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5009/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNA RAFAELA 

DE ALMEIDA VOLTOLINI, para devolução dos autos nº 

1100-09.2011.811.0006, Protocolo 132350, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59818 Nr: 6117-02.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CS, BDBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:6.189 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SÁVIO FERREIRA 

DA COSTA - OAB:7.672

 INTIMA-SE a Parte Autora para providenciar o recolhimento da guia para 

expedição da Certidão de Admissão da Execução/Cumprimento de 

Senteça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187095 Nr: 6400-10.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERICO DE SORVETES JACARE LTDA, 

ROSALVO CARNEIRO, MARIA ANGÉLICA JORGE DA CUNHA CARNEIRO

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

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401, VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - 

OAB:12649

 CERTIFICO que deixei de cumprir a determinação de folhas 169 por 

identificar que a matrícula do imóvel apresentado às folhas 167/168v está 

desatualizada, posto que o último registro consta transferência do imóvel 

para a circunscrição de Porto Esperidião sob a matrícula n. 1.805. Com 

efeito, INTIMA-SE a Parte Exequente para que promova a juntada da 

matrícula 1.805, devidamente atualizada, para efetivação do cumprimento 

da determinação retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153485 Nr: 788-62.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE CRISTINA MIRANDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803 MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152 do CPC promove-se a INTIMAÇÃO da EXEQUENTE 

para providenciar o recolhimento da guia para expedição da CARTA 

PRECATÓRIA. A emissão da guia é realizada através do endereço 

eletrônico http://arrecadacao.tjmt.jus.br, na aba “PRIMEIRA INSTÂNCIA - 

FÓRUM/COMARCAS” > “Carta Precatória”. Deverá a parte promover o 

preenchimento dos dados de acordo com o solicitado e, após, juntar aos 

autos o comprovante de pagamento.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6558 Nr: 868-85.1997.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIRES & FERREIRA LTDA, EVALDO FERREIRA 

DA CRUZ, FÁTIMADE MARIA PIRES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CÉSAR LOPES 

PIVA - OAB:176020

 EDITAL DE CITAÇÃO (CPC, ART. 257)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

Processo 868-85.1997.8.11.0006 Código 6558 Tipo Cível

Espécie Execução de Título Extrajudicial > Processo de Execução > 

Processo Cível

Polo Ativo BANCO DO BRASIL S/A

Polo Passivo PIRES & FERREIRA LTDA

EVALDO FERREIRA DA CRUZ

FÁTIMA DE MARIA PIRES DA CRUZ

CITANDO

EVALDO FERREIRA DA CRUZ, CPF n. 111.564.901-97, atualmente em 

lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$58.219,51 (cinquenta e 

oito mil duzentos e dezenove reais e cinquenta e um centavos) 

especificado na petição inicial em resumo abaixo, acrescido correção 

monetária e do pagamento dos honorários advocatícios de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da causa, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do 

dia útil seguinte ao prazo final do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena 

de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702 do 

CPC/2015. CIENTE a parte citada que, no caso de integral pagamento no 

prazo estipulado (20 dias), ficará isento(a) do pagamento de custas 

processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) ou, no mesmo prazo, 

reconhecendo a quantia devida e comprovando o depósito de 30% (trinta 

por cento) do seu valor, acrescido de custas e honorários de advogado, 

poderá requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015).

RESUMO DA INICIAL: Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO 

DO BRASIL S/A em face de PIRES & FERREIRA LTDA, EVALDO FERREIRA 

DA CRUZ e FÁTIMA DE MARIA PIRES DA CRUZ tendo por objeto quitação 

de débito referente à Escritura Pública de Composição de Dívida com 

Garantia Hipotec.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FABIO SILVA DE 

OLIVEIRA, digitei.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53115 Nr: 1997-13.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA GRANDE 

CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALEXANDRE FERNANDES DA 
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ROCHA, MARCIO JAIR BANG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO (CPC, ART. 257)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

Processo 1997-13.2006.8.11.0006 Código 53115 Tipo Cível

Espécie Execução de Título Extrajudicial > Processo de Execução > 

Processo Cível

Polo Ativo COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA GRANDE CÁCERES 

(SICREDI)

Polo Passivo CARLOS ALEXANDRE FERNANDES DA ROCHA

MARCIO JAIR BANG

CITANDO

CARLOS ALEXANDRE FERNANDES DA ROCHA, CPF n. 020.595.789-73, 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$9.782,14 (nove mil 

setecentos e oitenta e dois reais e quatorze centavos) especificado na 

petição inicial em resumo abaixo, acrescido correção monetária e do 

pagamento dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o 

valor da causa, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do dia útil seguinte 

ao prazo final do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se 

de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (20 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015).

RESUMO DA INICIAL: Execução de Título Extrajudicial proposta por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA GRANDE CÁCERES (SICREDI) em 

face de CARLOS ALEXANDRE FERNANDES DA ROCHA tendo por objeto 

quitação de débito referente ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo n. 

A30230640-4, firmado em 01/07/2003.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FABIO SILVA DE 

OLIVEIRA, digitei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 103096 Nr: 8194-42.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATHILDE MARQUES DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:6557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código n. 103096

DECISÃO

1 – DEFERE-SE o pedido formulado pela exequente às fls. 112/113, uma 

vez que quando da realização do arresto (fls. 81/85), o imóvel não foi 

avaliado. Desta feita, PROCEDA-SE a penhora e avaliação do imóvel 

anotado na matrícula n. 30884, L-2-V-2, fl. 120 do Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca Cáceres-MT, devendo o Sr. Oficial de Justiça se 

atentar para o disposto no art. 838 do Código de Processo Civil.

2 – Sendo realizados os atos mencionados, INTIME-SE ao executado por 

meio da Defensoria Pública (art. 841, §2º do CPC), bem como o cônjuge 

(art. 842 do CPC) para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem sobre a 

constrição patrimonial (art. 841 do CPC) da avaliação (art. 872, §2º do 

CPC) e dos cálculos apresentados às fls. 114/115.

3 – Na sequência, INTIME-SE o exequente para manifestar o que entender 

de direito, devendo indicar a forma que pretende expropriar o bem a ser 

penhorado, observando-se as modalidades estabelecidas nos artigos 876 

e 879 do CPC.

4 – Saliente-se que é entendimento deste Juízo o fato de que a alienação 

de bens seja realizada observando-se ordem preferencial, isto é, deve a 

exequente manifestar o interesse na adjudicação, caso não opte por esta 

modalidade, deverá utilizar-se inicialmente da venda por iniciativa 

particular, sendo que, somente na sua frustração, revelar-se-á cabível a 

expropriação judicial da coisa.

 5 – Em seguida, venham os autos CONCLUSOS.

 6 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 25 de julho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141664 Nr: 11402-97.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADADSDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS, MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA

 PARA MANIFESTAR NOS AUTOS

Impulsiono os autos com a finalidade intimar a parte autora, na pessoa de 

seu Advogado, com o fito de que, no prazo de 15 dias, manifeste acerca 

da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de fls. 161, requerendo o que 

entender de direito.

Eliana de Fátima Segatto Mendes

 Gestora Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150059 Nr: 8770-64.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO JORDÃO DE FARIAS JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JÚNIOR - 

OAB:7963, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A, Lucimar Cristina Gimenez Cano - OAB:OAB/MT 

8506-A

 AGENDO a sessão de conciliação/audiência concentrada para o dia 

12/04/2019 (SEXTA-FEIRA), na qual a presença das partes é 

indispensável, ressaltando que o atendimento será realizado a partir das 

8horas.

Na data aprazada haverá perito nomeado por este Cejusc para realização 

da perícia, cujos honorários serão suportados pela Seguradora Líder, 

sendo facultado às partes trazer ao ato assistente técnico às suas 

expensas.

Ficam as partes INTIMADAS a comparecer a audiência acima descrita. O 

não comparecimento a referida audiência, realizada necessariamente por 

conciliador ou mediador, implica na imposição de multa à parte faltante, 

como ato atentatório à dignidade da Justiça (CPC, art. 334, §8º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180124 Nr: 2340-91.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON CAIRES, CLEUZA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL ARCANJO PEREIRA, LUCINEI BENTO 

DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bianca Klein Dias - 

OAB:MT0014062O, CLAUDIO PALMA DIAS - OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 79 de 669



ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 CERTIFICO que as determinações da sentença retro foram devidamente 

cumpridas, sendo que caberá à parte AUTORA o recolhimento dos 

emolumentos diretamente no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Cáceres 

para efetivação da ordem.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142106 Nr: 11885-30.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO SILVA GONZAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO (CPC, ART. 257)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

Processo 11885-30.2011.8.11.0006 Código 142106 Tipo Cível

Espécie Execução de Título Extrajudicial > Processo de Execução > 

Processo Cível

Polo Ativo COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO (SICREDI)

Polo Passivo EDUARDO SILVA GONZAGA

CITANDO

EDUARDO SILVA GONZAGA, CPF n. 953.576.371-72, atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 6.451,61 (seis mil 

quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos) especificado 

na petição inicial em resumo abaixo, acrescido correção monetária e do 

pagamento dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o 

valor da causa, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do dia útil seguinte 

ao prazo final do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se 

de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (20 dias), ficará isento 

(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) ou, no 

mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o depósito 

de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e honorários 

de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) 

ao mês.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015).

RESUMO DA INICIAL: Execução de Título Extrajudicial proposta por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO em face de EDUARDO SILVA GONZAGA 

tendo por objeto quitação de débito referente à Cédula de Crédito Bancário 

n. B01130811-5, firmado em 14/06/2010.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FABIO SILVA DE 

OLIVEIRA, digitei.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81851 Nr: 8368-22.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KWA ALIMENTOS COMÉRCIO IMP. EXPO. E 

REPRESENTAÇÃO LTDA, KEILA CRISTINA DOS SANTOS, WEUDES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO (CPC, ART. 257)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

Processo 8368-22.2008.8.11.0006 Código 81851 Tipo Cível

Espécie Execução de Título Extrajudicial > Processo de Execução > 

Processo Cível

Polo Ativo BANCO DO BRASIL S/A

Polo Passivo KWA ALIMENTOS COMÉRCIO IMP. EXP. E REPRESENTAÇÃO 

LTDA

KEILA CRISTINA DOS SANTOS

WEUDES DOS SANTOS

CITANDO

KWA ALIMENTOS COMÉRCIO IMP. EXP. E REPRESENTAÇÃO LTDA, CNPJ 

n. 04.066.952/0001-69 e KEILA CRISTINA DOS SANTOS, CPF n. 

699.913.751-04, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 52.226,12 (cinquenta e 

dois mil duzentos e vinte e seis reais e doze centavos) especificado na 

petição inicial em resumo abaixo, devidamente corrigido e acrescido do 

pagamento dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o 

valor da causa, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do dia útil seguinte 

ao prazo final do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se 

de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (20 dias), ficará isento 

(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) ou, no 

mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o depósito 

de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e honorários 

de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) 

ao mês.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015).

RESUMO DA INICIAL: Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO 

DO BRASIL S/A em face de KWA ALIMENTOS COMÉRCIO IMP. EXP. E 

REPRESENTAÇÃO LTDA, KEILA CRISTINA DOS SANTOS e WEUDES DOS 

SANTOS tendo por objeto quitação de débito referente ao Cédula de 

Crédito Comercial n. 21/00602-4, firmado em 01/09/2011.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FABIO SILVA DE 

OLIVEIRA, digitei.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136002 Nr: 5157-70.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FG DE ALQUINO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO (CPC, ART. 257)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

Processo 5157-70.2011.8.11.0006 Código 136002 Tipo Cível

Espécie Execução de Título Extrajudicial > Processo de Execução > 

Processo Cível

Polo Ativo BANCO DO BRASIL S/A

Polo Passivo F G DE ALQUINO – ME

CITANDO

F G DE ALQUINO – ME, CNPJ n. 07.530.446/0001-77, atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 29.004,84 (vinte e 

nove mil e quatro reais e oitenta e quatro centavos) especificado na 

petição inicial em resumo abaixo, acrescido correção monetária e do 

pagamento dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o 

valor da causa, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do dia útil seguinte 

ao prazo final do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se 

de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 
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embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (20 dias), ficará isento 

(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) ou, no 

mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o depósito 

de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e honorários 

de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) 

ao mês.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015).

RESUMO DA INICIAL: Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO 

DO BRASIL S/A em face de F G DE ALQUINO – ME tendo por objeto 

quitação de débito referente ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo n. 

40/01089-9, firmado em 14/06/2007.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FABIO SILVA DE 

OLIVEIRA, digitei.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002959-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO GOMES DE ARRUDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002959-96.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: FABIO GOMES DE 

ARRUDA Nos termos do art. 845, § 1º do CPC, lavre termo de penhora do 

bem indicado na petição de id. Num. 15167478. Em seguida: 1 - intimem as 

partes, na pessoa de seus Advogados; 2 - expeça-se mandado para 

intimação do cônjuge e avaliação do bem; 3 - Sendo juntado o laudo de 

avaliação, intimem-se as partes, na pessoa de seus Procuradores. 

Caceres, 14 de outubro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007150-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE 

MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO DE DEUS CORREA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 5 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 37,00 reais, visando o cumprimento do 

Mandado de intimação da sentença a ser oportunamente expedido. Deverá 

o nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos 

ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao 

final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono 

deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Cáceres, 13 de 

dezembro de 2018. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005540-84.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. L. D. S. (REQUERIDO)

 

DECORRENDO PRAZO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005659-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER RODRIGUES CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO AGUILERAS MARTINS OAB - SP414306 (ADVOGADO(A))

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1005659-45.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 26.605,44 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

POLO ATIVO: Nome: ROGER RODRIGUES CORREA Endereço: Rua dos 

Guaranás, 74, Massa Barro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL Endereço: RUA MAJOR QUEDINHO, 11, 25 andar, 

CENTRO, SÃO PAULO - SP - CEP: 01050-030 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, mais precisamente para manifestar acerca do 

requerimento e documentos (ID Num. 17060775), documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas. Cáceres/MT, 13 

de dezembro de 2018. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário 

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

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004464-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO CALIXTO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1004464-25.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 25.000,00 ESPÉCIE: 

[COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO 

ATIVO: Nome: ADRIANO CALIXTO DE OLIVEIRA Endereço: Rua 

Paraquesaba, s/n, Vista Alegre, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO 

PASSIVO: Nome: TIM CELULAR S.A. Endereço: AVENIDA GIOVANNI 

GRONCHI, 7143, TIM CELULAR SA, VILA ANDRADE, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 05724-006 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestando acerca do ID Num. 17061380, documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas. Cáceres/MT, 13 

de dezembro de 2018. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário 

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

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005178-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAM PENHA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (RÉU)

ESPÓLIO DE ADEMAR ROCHA DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - 834.627.671-00 

(REPRESENTANTE)

IRENIR SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - 267.632.301-68 (REPRESENTANTE)

MARIA REGINA MARTINS ALVES DE MENEZES OAB - RJ79098 

(ADVOGADO(A))

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - 005.554.451-78 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MARISA FERNANDA VIEIRA TAVARES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO (PERÍCIA AGENDADA) EXPEDIDO 

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

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1005178-19.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 51.000,00 ESPÉCIE: 

[ERRO MÉDICO, ERRO MÉDICO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO 

ATIVO: Nome: LILIAM PENHA SILVA Endereço: Rua Arco Iris, s/n, 

Cavalhada II, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA Endereço: Praça 

Major João Carlos, 99, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: 

ESPÓLIO DE ADEMAR ROCHA DE OLIVEIRA Endereço: RUA MARECHAL 

DEODORO, 978, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: IRENIR 

SAMPAIO DE OLIVEIRA Endereço: MAL DEODORO, 978, CENTRO, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: CAROLINA SAMPAIO DE 

OLIVEIRA Endereço: JOAO ALBUQUERQUE, 350, CASA 7, CAVALHADA I, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA 

Endereço: LAVAPES, 158, EDF DQ CAXIAS, DUQUE DE CAXIAS, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78040-000 Impulsiono os autos para intimar as partes 

integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, com a finalidade de 

que tenham ciência acerca da ID. 16973842, onde consta que fora 

agendado pelo expert o necessário trabalho pericial. Outrossim, ficam as 

partes intimadas para comparecerem na perícia agendada que será 

realizada no dia 25 de fevereiro de 2019 às 13h30min, no local de trabalho 

(consultório médico) do(a) perito(a) nomeado(a) Dra. Marisa Fernanda, 

localizado na Rua Presidente Arthur Bernardes, n. 132, Bairro Duque de 

Caxias II, CEP 78043-365, na cidade de Cuiabá/MT. Cáceres/MT, 13 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003362-65.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO SOUTO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1003362-65.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 4.725,00 ESPÉCIE: 

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, INADIMPLEMENTO, 

ACIDENTE DE TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: 

Nome: JUNIO SOUTO RODRIGUES Endereço: Rua Dos Jornaleiros, s/n, 

Vitoria Regia, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Endereço: RUA SENADOR DANTAS, 74, 5 andar, CENTRO, RIO DE 

JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA 

CONTESTAÇÃO IMPULSIONAMENTO PARA IMPUGNAR Certifico que a 

contestação apresentada é tempestiva. Por corolário impulsiono os autos 

com o intuito de que a parte autora, na pessoa de seu Advogado acoste 

ao feito a impugnação da contestação, assim como, querendo, impugne a 

perícia médica, no prazo de 15 (quinze) dias. Ato contínuo intimo a parte 
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requerida para, querendo, impugnar a perícia médica, no prazo de 15 

(quinze) dias. Documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

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

acesso seguem descritas. Cáceres/MT, 13 de dezembro de 2018. Joel 

Soares Viana Junior Analista Judiciário (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002782-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO HENRIQUE DANNEMANN (AUTOR(A))

URSULA ILSE DANNEMANN DE HARO (AUTOR(A))

MONICA ESTER DANNEMANN CASSIUS (AUTOR(A))

RENATE HELENA PEIN DANNEMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO CORREA MARTINS OAB - SP76944 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DRAGER (RÉU)

ELISABETH MARIA TRETTIN VEIT (RÉU)

BJARNE RORBAEK JENSEN (RÉU)

LUCIANA VEIT (RÉU)

GABRIELA NORRIS BLOCKER (RÉU)

SILVICULTURA CACERES S/A (RÉU)

KARL VEIT MOFFETT (RÉU)

RENATA ERIKA BLOCKER (RÉU)

SILVIA GUIOMAR VEIT MOFFETT (RÉU)

CRISTINA VEIT (RÉU)

CLAUDIA VEIT LANDMANN (RÉU)

EDUARDO RUFUS BLOCKER (RÉU)

LUIS FLAVIO VEIT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS OAB - MT15753/O-O (ADVOGADO(A))

MONICA FERNANDES DO CARMO OAB - SP115832 (ADVOGADO(A))

RICARDO BRITO COSTA OAB - SP0173508A (ADVOGADO(A))

ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP82329 (ADVOGADO(A))

DANIEL BRETAS FERNANDES OAB - MT24180/O (ADVOGADO(A))

 

DECORRENDO PRAZO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000629-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JORGE VELLOSO OAB - SP163471 (ADVOGADO(A))

JULIANA MEDEIROS JORGE FELTRIN OAB - SP310191 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE MENDES LEITE (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1000629-29.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 10.186,44 ESPÉCIE: 

[LOCAÇÃO DE IMÓVEL]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: 

Nome: CLARO S/A Endereço: EDIFÍCIO TELEBRASÍLIA, SCN QUADRA 3 

BLOCO A, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70713-900 POLO PASSIVO: 

Nome: CRISTIANE MENDES LEITE Endereço: Rua Prefeito José Lacerda, 

2788, Maracanãzinho, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nos termos do art. 

203, §4° do Código de Processo Civil c.c artigo 482, VI da CNGC e 701, 

inc. XVII da r. consolidação, impulsiono os autos com a finalidade de 

promover a intimação da parte requerente para, querendo, no prazo 15 

(quinze) dias, com fundamento nos art. 513 § 1º c.c 523 do Código de 

Processo Civil, promover o cumprimento da sentença, documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. Cáceres/MT, 13 de dezembro de 2018. Joel Soares 

Viana Junior Analista Judiciário Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002374-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER VITTORAZZI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1002374-44.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 5.737,00 ESPÉCIE: 

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

FAGNER VITTORAZZI Endereço: Rua Toledo, 18, j. Imperial, CÁCERES - MT 

- CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endereço: RUA SENADOR 

DANTAS, 74, 5 andar, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 

CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO IMPULSIONAMENTO 

PARA IMPUGNAR Certifico que a contestação apresentada é tempestiva. 

Por corolário impulsiono os autos com o intuito de que a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado acoste ao feito a impugnação da contestação, 

assim como, querendo, impugne a perícia médica, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Ato contínuo promovo a intimação da parte requerida para, querendo, 

impugnar a perícia médica, no prazo de 15 (quinze) dias. Documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas. 

Cáceres/MT, 13 de dezembro de 2018. Joel Soares Viana Junior Analista 

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

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 
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OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005383-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LEITE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1005383-14.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 1.687,50 ESPÉCIE: 

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

SEBASTIAO LEITE DA SILVA Endereço: Av. Santos Dumont, 398, DNER, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endereço: RUA 

SENADOR DANTAS, 74, 5 andar, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 

20031-205 CERTIDÃO Impulsiono os autos para intimar as partes 

integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, para, querendo, 

impugnarem a perícia realizada, no prazo de 15 (quinze) dias. Documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas. 

Cáceres/MT, 13 de dezembro de 2018. Joel Soares Viana Junior Analista 

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

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003335-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO DA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1003335-82.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 5.050,00 ESPÉCIE: 

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

NIVALDO DA SILVA RODRIGUES Endereço: Rua dos Jornaleiros, s/n, 

Vitoria Regia, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Endereço: RUA SENADOR DANTAS, 74, 5 andar, CENTRO, RIO DE 

JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 CERTIDÃO Impulsiono os autos para 

intimar as partes integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, para, 

querendo, impugnarem a perícia realizada, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas. Cáceres/MT, 13 de dezembro de 2018. Joel Soares Viana Junior 

Analista Judiciário (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003413-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA FREITAS DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1003413-76.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 9.450,00 ESPÉCIE: 
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[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, INADIMPLEMENTO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

NAYARA FREITAS DE ARAUJO Endereço: Rua C, Quadra 16, s/n, Vitoria 

Regia, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Endereço: RUA SENADOR DANTAS, 74, 5 andar, CENTRO, RIO DE 

JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA 

CONTESTAÇÃO IMPULSIONAMENTO PARA IMPUGNAR Certifico que a 

contestação apresentada é tempestiva. Por corolário impulsiono os autos 

com o intuito de que a parte autora, na pessoa de seu Advogado acoste 

ao feito a impugnação da contestação, assim como, querendo, impugne a 

perícia médica, no prazo de 15 (quinze) dias. Ato contínuo promovo a 

intimação da parte requerida para, querendo, impugnar a perícia médica, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas. Cáceres/MT, 13 de dezembro de 

2018. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005422-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR DA SILVA LARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1005422-11.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.362,50 ESPÉCIE: 

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: IVAIR 

DA SILVA LARA Endereço: Antonio C. Oliveira, 160, aeroporto, CÁCERES 

- MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endereço: RUA SENADOR 

DANTAS, 74, 5 andar, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 

CERTIDÃO Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa de seus Advogados, para, querendo, impugnarem a perícia 

realizada, no prazo de 15 (quinze) dias. Documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas. Cáceres/MT, 13 

de dezembro de 2018. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário 

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

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004976-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CEZAR LEMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO DJE PROCESSO n. 

1004976-08.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 3.375,00 ESPÉCIE: 

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: PEDRO 

CEZAR LEMES DA SILVA Endereço: av. getúlio vargas, 10, vitoria regia, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Endereço: RUA 

SENADOR DANTAS, 74, 5 andar, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 

20031-205 CERTIDÃO Impulsiono os autos para intimar as partes 

integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, para, querendo, 

impugnarem a perícia realizada, no prazo de 15 (quinze) dias. Documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas. 

Cáceres/MT, 13 de dezembro de 2018. Joel Soares Viana Junior Analista 

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

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 85 de 669



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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004710-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ADALBERTO DA SILVA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

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

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1004710-55.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 21.297,37 ESPÉCIE: 

[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A, S/N, CIDADE 

DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: 

Nome: LUIZ ADALBERTO DA SILVA Endereço: RUA PADRE CASSIMIRO, 

630, SILVA FINANCEIRA, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao cumprimento da 

obrigação exigida pela parte autora consistente no valor de R$ 21.297,37 

e dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

atribuído à causa. No mesmo prazo, poderá o requerido(a) interpor 

embargos, que se processarão nos mesmos autos, independentemente de 

penhora, e suspenderão a eficácia do mandado monitório, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação 

Monitória". Movida pelo Banco Bradesco S/A, ora exequente, em face do 

requerido, alegando que é credor da quantia liquida, certa e exigível de 

21.297,37(Vinte e um mil e duzentos e noventa e sete reais e trinta e sete 

centavos) financiamento representado pela cédula de credito bancário nº 

8780421709 vencido e não pago devidamente atualizada em 12/11/2013. 

Mesmo ciente da divida o executado manteve-se inerte não pagou o valor 

da divida nos termos do acordado na referida cédula de credito, após 

varias tentativas infrutíferas de receber. Requer a Vossa Excelência a 

citação do executado, para no prazo de três dias, nos termos do artigo 

701 e parágrafos que couber pagar o principal acrescido de correção 

monetária e jurus remuneratórios pactuados. DECISÃO: Cite o Requerido 

por edital e via DJE. Acaso não apresente defesa, nomeio a Defensoria 

Pública para atuar como Curador Especial. Caceres, 26 de novembro de 

2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo é contado do término do prazo deste edital. 2. 

Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos (art.701, § 2º, do CPC). 3. 

Os embargos deverão ser assinados por advogado ou por defensor 

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

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

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

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

CPC). 5. Efetuando o pagamento no prazo indicado, ficará o polo passivo 

isento das custas processuais. (art. 701, §1º, CPC). E, para que chegue 

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

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS JOSE COSME DA 

SILVA, digitei. Cáceres, 13 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

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

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1006155-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER LIGER DE MELLO MONTEIRO OAB - RN11233 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(EXECUTADO)

 

Audiência conciliação designada para 12/03/2019 16:00 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CÁCERES.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003722-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DIEGO DE PAULA FERREIRA OAB - MT21997/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA Certidão de Tempestividade Certifico que 

o Recurso de Apelação foi interposto tempestivamente. À parte autora 

para, querendo, contrarrazoar. Cáceres/MT, 13 de dezembro de 2018 

VALDINEY DA SILVA NOGUEIRA Analista Judiciário SEDE DO 4ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: 

(65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006312-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO DONIZETE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Trata-se de feito movido contra o Município de Cáceres, no 

qual se se atribui à causa a quantia de menos de 60 (sessenta) salários 

mínimos. Nestes termos, por se tratar de causa que possui valor de alçada 

até 60 (sessenta) salários mínimos, na forma do artigo 2.º da Lei n.º 

12.153/2009, é de se reconhecer a competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública desta Comarca, conforme orienta o Superior 

Tribunal de Justiça: Processo: AgRg no AREsp 771859 / RS AGRAVO 
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REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0215486-8 

Relator(a): Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão Julgador: T2 - 

SEGUNDA TURMA Data do Julgamento: 17/11/2015 Data da 

Publicação/Fonte: DJe 04/02/2016 Ementa: PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. OFENSA AO ART. 535 

DO CPC NÃO CONFIGURADA. OFENSA À RESOLUÇÃO. NORMA 

INFRALEGAL. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local 

consignou que, em conformidade com o art. 2º da Lei 12.153/2009 e as 

Resoluções 887/2011-Comag, 925/2012-Comag e 1.023/2014-Comag, "é 

competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar e julgar as causas de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor não exceda 60 

salários mínimos". Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PERÍCIA TÉCNICA. Ainda que 

haja a necessidade de perícia técnica no processo, em se tratando de 

demanda cujo valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

a competência é absoluta dos juizados especiais da Fazenda Pública. LEI 

Nº 12.153/09. Precedentes. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA 

JULGADO IMPROCEDENTE. (TJ-RS, Conflito de Competência Nº 

70078197084, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 06/07/2018). – grifou-se. Pelo 

exposto nos autos, DECIDO: (a) Forte no art. 74 da Lei Complementar n.º 

123/2006 e art.2º e 5.º, I da Lei n.º 12.153/2009, declino o feito em favor 

do Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca; (b) Às 

providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002640-02.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMETA PARTICIPACOES LTDA (EXECUTADO)

COMETA SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 

LTDA - ME (EXECUTADO)

FRANCIS MARIS CRUZ (EXECUTADO)

MARIA QUEIROZ DE MENEZES CRUZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA Certidão Certifico que INTIMEI A PARTE 

EXECUTADA, por meio de seu advogado, acerca da penhora BACENJUD 

realizada nos autos no valor de R$ 20.356,11, conforme extrato juntado ao 

ID16323119, ficando ciente que tem o prazo de 30 (trinta) dias para 

querendo, opor Embargos à Execução nos termos do artigo 16 da Lei 

6.830/80. EXECUTADO: COMETA SERVICOS DE ASSESSORIA E 

CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME, FRANCIS MARIS CRUZ, MARIA 

QUEIROZ DE MENEZES CRUZ, COMETA PARTICIPACOES LTDA . Cáceres, 

13 dezembro de 2018. ANA VERONICA BISINOTO ROJAS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA 

E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 64730 Nr: 2252-34.2007.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.P. LEITE DE MORAES - ME, CREUZA PEREIRA 

LEITE DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUZANA PEREIRA L. MORAIS - 

OAB:12.156

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO contra C.P. LEITE DE MORAES – ME e 

OUTRA, na qual a Exequente pugna pela extinção do feito em razão da 

ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do 

processo (fls. 85/86).

Os autos vieram conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

É perfeitamente cabível o pedido de extinção da execução sem resolução 

de mérito, nos termos do art. 775 do Código de Processo Civil.

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do art. 485, VIII, do NCPC;

b) Promova a liberação de todas as constrições efetivadas nos autos (fls. 

64,65 e 66), nos termos do Provimento nº 68/2018 do CNJ;

c) Sem custas e honorários;

d) Preclusa a via recursal, arquive-se o feito com as baixas devidas;

e) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53508 Nr: 2124-48.2006.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM SABINO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE REZENDE IUNES DE 

SOUSA - OAB:12867, MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUZA - 

OAB:14.560

 Considerando o teor do Alvará de fls. 239 que foi cancelado tendo em 

vista "dados bancários inválidos, amparada pelo artigo 152, inciso VI do 

CPC, INTIMO A PARTE EXECUTADA para que se manifeste, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259 Nr: 1344-94.1995.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO GIMENES ESTEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICHARD 

RODRIGUES DA SILVA, para devolução dos autos nº 

1344-94.1995.811.0006, Protocolo 259, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010022-58.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA FORNANCIARI ANTUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0008171A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

BANCO DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO(A))

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

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR PARA MANIFESTAR SOBRE O DOCUMENTO JUNTADO NO ID- 

16954727, NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012175-30.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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EDUARDO LEITE SENES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT0012934A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR PARA MANIFESTAR SOBRE O DOCUMENTO JUNTADO NO ID- 

16589435 NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012752-42.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JACIEL LACERDA PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAILTON DA SILVA PERES OAB - MT5106/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR PARA MANIFESTAR SOBRE O DOCUMENTO DO ID- 17033573 NO 

PRAZO DE 05(CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011067-97.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JENNIFER PAMELA DE SOUZA DANELICHEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011804-37.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR SECUNDINA DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA OAB - MT0012985A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020004-96.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VIEGAS MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010375-98.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI PEREIRA CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DO ALVARÁ RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011773-17.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JORGE CORREA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012111-20.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VERONICA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

PETIÇÃO ANEXA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012081-82.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

MANIFESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003867-27.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003867-27.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 
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DANOS MORAIS proposta por JOANA DA CRUZ ALVES em desfavor de 

BANCO BRADESCO S.A, alegando que não contratou os serviços da 

Requerida, entretanto, esta negativou seu nome em 12.09.2014 por um 

débito no valor de R$ 175,58 (cento e setenta e cinco Reais e cinquenta e 

oito centavos). No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. A preliminar de Inépcia da inicial, 

igualmente não merece ser acatada, devendo ser rejeitada, haja vista que 

em que pese a autora não ter promovido a regular juntada do comprovante 

de endereço em seu nome, pondero que é uma faculdade do próprio 

demandante promover a demanda no local de seu domicilio ou do local 

onde a requerida mantenha agência e/ou filial, como é o caso, nos termos 

do artigo 4º, inciso I da Lei 9.099/1995, por assim este Juízo é igualmente 

competente para apreciar a presente reclamação. O Banco reclamado 

apresentou defesa arguindo, em preliminar a falta de interesse processual 

de agir da parte reclamante a qual não merece guarida, haja vista que o 

art. 17 do Código de Processo Civil de 2015 dispõe que “Para postular em 

juízo é necessário ter interesse e legitimidade”, sendo condições da ação 

a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse processual, 

os quais devem estar presentes de modo cumulativo. No caso dos autos, 

a parte reclamante pugna pelo pagamento de indenização por danos 

morais, além da declaração de inexistência do débito levado a registro nos 

órgãos de proteção ao crédito dessa forma, entendo que o interesse de 

agir está presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento 

da ação para buscar a satisfação de suas pretensões. Assim, rejeito a 

preliminar. No presente caso não se aplica a Sumula 385 do STJ, pois as 

outras negativações são posteriores. No caso, é certo que o consumidor 

se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, caberia à Requerida comprovar a legitimidade da 

cobrança e consequente restrição. Em sua defesa, a Requerida sustenta 

que a parte autora contratou seus serviços, entretanto, não juntou aos 

autos qualquer documento probatório de suas alegações. Ainda, não há o 

que se falar em excludente de culpa em caso de fraude, pois, a 

responsabilidade das requeridas é objetiva nos termos do artigo 14 do 

CDC. Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta 

de cautela e imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o 

devido cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor 

fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O 

autor não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Considerando o transtorno sofrido 

pela parte Reclamante ao se deparar com a cobrança indevida e o caráter 

punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Em relação à fixação do “quantum” relativo 

aos danos morais, diante da inexistência de critérios legais 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao magistrado, por 

seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, a fixação de seu valor. O “quantum” indenizatório deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar, de alguma 

forma, seu sofrimento. Por outro lado, deve produzir impacto suficiente no 

causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima. Assim, conclui-se que deve o magistrado considerar 

as peculiaridades de cada caso, como o grau de culpa, a extensão do 

dano, o potencial econômico do ofensor, dentre outras, de modo a 

proporcionar uma justa reparação, sem empobrecimento de quem paga, e 

enriquecimento de quem recebe. Ressalte-se, ainda, que tendo a verba 

indenizatória finalidade punitiva e pedagógica, como mencionado 

anteriormente, deve-se levar em consideração o potencial econômico do 

ofensor visto que, em se tratando de pessoa jurídica de grande porte, um 

valor módico não cumpriria tal propósito. Entretanto, deve ser levado em 

consideração que a parte autora possui gravames posteriores àquele 

objeto da demanda, demonstrando não primar pela pontualidade no 

pagamento dos seus débitos, conforme extrato abaixo, razão pela qual o 

quantum indenizatório deve ser minorado: ---------------------------------------

---- C O N S U L T A D E B A L C A O SERVICO DE PROTECAO AO 

CREDITO Consulta efetuada na: CDL CUIABA/MT -------------------------------

------------ NOME: JOANA DA CRUZ ALVES DATA NASCIMENTO: 

28/03/1971 CPF: 536.148.011-87 ------------------------------------------- 

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT* Obs: *Não constam registros de 

SPC na Entidade consultante. ------------------------------------------- 

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS ----------------------------------

--------- REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES ----------------------------

--------------- * CREDOR: MÓVEIS GAZIN - DOURADINA / PR ENT.ORIGEM: 

CDL - SAO PAULO / SP DATA VENCIMENTO: 06/03/2015 TIPO: 

COMPRADOR CONTRATO: 144.191418.7.0 VALOR: 99,68 DATA 

INCLUSAO: 23/04/2015 ------------------------------------------- REGISTRO(S) 

DE SERASA ------------------------------------------- * CREDOR: GAZIN COM 

DE MOVEIS E ELETRODOM TELEFONE: 44 3663-8000 ENT.ORIGEM: 

SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 06/03/2015 TIPO: COMPRADOR 

NUMERO CONTRATO: 144.191418.7.0 VALOR: 99,68 DATA INCLUSAO: 

25/05/2015 * CREDOR: BANCO BRADESCO S/A TELEFONE: 0800 557 222 

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 04/08/2014 TIPO: 

COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 536148011000087 VALOR: 355,88 

DATA INCLUSAO: 06/10/2014 * CREDOR: BANCO BRADESCO S/A 

TELEFONE: 0800 557 222 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA 

VENCIMENTO: 10/07/2014 TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 

536148011000087 VALOR: 175,58 DATA INCLUSAO: 12/09/2014 ----------

------------------ C O N S U L T A D E B A L C A O SERVICO DE PROTECAO 

AO CREDITO Consulta efetuada na: CDL CUIABA/MT --------------------------

----------------- NOME: SAMUEL DE ALMEIDA DATA NASCIMENTO: 

20/07/1971 CPF: 522.922.151-87 ------------------------------------------- 

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT* Obs: *Não constam registros na 

Entidade consultante. Assim, sopesando tais critérios, aliados ao valor das 

negativações, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos 

danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a reclamada, 

objeto da demanda; b) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003217-77.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEY MARCOS EVANGELISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))
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´ AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 

DIAS REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA AO 

ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010288-79.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO HONORATO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DO ALVARÁ RETRO

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 230745 Nr: 1666-11.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABRINA OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SABRINA OLIVEIRA SILVA, Filiação: 

Josiane Cipriana Oliveira Silva e Fabio Silva, data de nascimento: 

13/02/1991, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais oferece DENÚNICA em desfavor de SABRINA 

OLIVEIRA SILVA, acima qualificada, pela conduta típica prevista no artigo 

180, caput, do Código Penal.

Despacho: Vistos etc,Tendo em vista que a ré SABRINA OLIVEIRA SILVA, 

não compareceu até o presente momento, RECEBO A DENÚNCIA, nos 

termos do Artigo 625 da CNGC/MT, dando a acusada como incursa nas 

sanções nela imputadas.CITE-SE a ré, nos termos do Art. 396 do indigitado 

“codex”, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 

dias.Decorrido o prazo sem resposta, ou declarando a ré não ter 

condições de constituir advogado, desde já NOMEIO o ilustre Defensor 

Público atuante nesta Comarca para sua defesa.Após, conclusos para os 

fins dos Arts. 399 e 531, ambos do CPP.Intimem-se. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário para a realização do 

ato.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUCINEIDE ALVES 

BATISTA, digitei.

Cáceres, 12 de dezembro de 2018

Antonio Marcos Nolasco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 241766 Nr: 9048-55.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO RODRIGUES DE SOUZA, 

GERALDO ARAÚJO DA SILVA, SALETE EL ARAÚJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA 

- OAB:13599/MT

 Por estas razões, com fulcro no Art. 107, IV c/c Art. 109, IV, do Código 

Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado VALDOMIRO 

RODRIGUES DE SOUZA qualificado nos autos, pela suposta prática do 

delito previsto no artigo 334, caput, do Código Penal, pela ocorrência da 

prescrição da pretensão punitiva estatal, sem nenhuma outra causa de 

interrupção, suspensão ou impedimento da prescrição.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241766 Nr: 9048-55.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO RODRIGUES DE SOUZA, 

GERALDO ARAÚJO DA SILVA, SALETE EL ARAÚJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA 

- OAB:13599/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTANTE DOS AUTOS DA R. 

SENTENÇA, CONFORME DISPOSITIVO A SEGUIR: Por estas razões, com 

fulcro no Art. 107, IV c/c Art. 109, IV, do Código Penal, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado VALDOMIRO RODRIGUES DE SOUZA 

qualificado nos autos, pela suposta prática do delito previsto no artigo 334, 

caput, do Código Penal, pela ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva estatal, sem nenhuma outra causa de interrupção, suspensão ou 

impedimento da prescrição.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241440 Nr: 8841-56.2018.811.0006

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LOCALIZA RENT A CAR S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA LIMA SANTANA - 

OAB:58302

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc, LOCALIZA RENT A CAR S.A, pessoa jurídica de direito 

privado, requer a restituição do veículo automotor Ford/K, na cor prata, de 

placa QOL9361, Chassi nº.9BFZH55L7JB177869 , ano 2018, que foi 

apreendido quando da prisão em flagrante do denunciado Paulo Cesar de 

Figueiredo (fl. 14).O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à 

restituição (fl. 15). É o relato essencial. DECIDO.Estabelece o artigo 118 do 

Código de Processo Penal, que as coisas apreendidas poderão ser 

restituídas ao seu legítimo proprietário se não mais interessarem ao 

processo.O bem apreendido não está compreendido entre aqueles que 

interessam ao processo, malgrado ter sido apreendido quando da prisão 

em flagrante do denunciado Paulo Cesar de Figueiredo (fl. 14), a 

propriedade fora comprovada pelo requerente, terceiro de boa-fé, não 

havendo indícios de que se trata de bem adquirido com o produto do delito, 

associado ainda ao fato de não ser prova exclusiva do delito.Ex Positis, 

com fulcro no Art. 120 do Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido de 

restituição do veículo automotor Ford/K, na cor prata, de placa QOL9361, 

Chassi nº. 9BFZH55L7JB177869, ano 2018, e DETERMINO sua restituição 

ao requerente LOCALIZA RENT A CAR S.A, pessoa de direito privado, 

portadora do CNPJ nº. 16.670.085/0001-55, com sede na Avenida 

Bernardo Vasconcelos, nº377, Cachoeirinha, Belo Horizonte/MG – CEP: 

31.150-000, condicionada a apresentação da cópia autêntica do CRV, 

frente e verso. Intimem-se o Ministério Público e a ilustre 

Defesa.Cumpra-se, expedindo-se o necessário para realização do ato.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242029 Nr: 9232-11.2018.811.0006

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FRANCIS MARIS CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHUEHNLAY DA SILVA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL BRETAS FERNANDES - 

OAB:241800, JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - OAB:6557, 

SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS - OAB:15753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os advogados do Requerente, Dr. José Renato de Oliveira Silva, 

Dr. Daniel Bretas Fernandes e Dra Suelleyn de Oliveira Pains, da decisão 

de fls. 27, que segue transcrita, bem como intimá-los que decorreu o 

prazo do requerido sem manifestação nos autos: " Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de explicações, promovido por Francis Maris Cruz em face de 

Chuehnlay da Silva Marques, vulgo Gonzaga, com fundamento no art. 144 

do Código Penal, como medida preparatória para eventual ação penal, 

apresentando para tanto, as questões que devem ser explicadas pelo 

requerido. Deste modo, em consonância com o parecer ministerial, 

determino a notificação do requerido, no endereço constante à fl. 03, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente as explicações solicitadas 

(itens A e B- fls. 06/07). Findo o prazo, com ou sem resposta, entregue o 

presente procedimento ao requerente, para as providências que entender 

cabíveis. Expeça-se o necessário."

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238329 Nr: 6853-97.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT, MARCELO GERALDO COUTINHO 

HORN - OAB:13.522-B

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal de fl. 493 no prazo legal .

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209636 Nr: 9786-14.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ORTIZ REDEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal de fl. 108 no prazo legal .

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000755-82.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PENINSULA INTERNATIONAL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SILVERIO SANTA MARIA OAB - PR26571 (ADVOGADO(A))

LEONARDO CESAR BANA OAB - PR43043 (ADVOGADO(A))

LUIS PERCI RAYSEL BISCAIA OAB - PR24029 (ADVOGADO(A))

GUILHERME AUGUSTO BANA OAB - PR43045 (ADVOGADO(A))

JOAO EDUARDO LOUREIRO OAB - PR23863 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO OLIVEIRA DE RESENDE (EXECUTADO)

RAFAEL HENRIQUE PEZZO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000755-82.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: PENINSULA INTERNATIONAL S/A EXECUTADO: LUCIANO 

OLIVEIRA DE RESENDE, RAFAEL HENRIQUE PEZZO Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada pela PENINSULA 

INTERNACIONAL S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em desfavor de 

LUCIANO OLIVEIRA RESENDE e RAFAEL HENRIQUE PEZZO, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Em postulado de id. 16822447, as 

partes informam que transigiram, pugnando pela homologação e 

suspensão do feito. É o necessário relato. DECIDO. HOMOLOGO o acordo 

celebrado entre as partes id. 16822447, todavia, nos termos do art. 313, 

do NCPC, SUSPENDO o aludido feito até o efetivo cumprimento do 

pactuado entre os litigantes, de modo que determino a imediata conclusão 

do mencionado processo para a devida extinção, assim que as partes 

informarem o cumprimento do acordo. Homologo a desistência do prazo 

recursal. Custas e honorários conforme pactuados. Após as formalidades 

legais, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 12 de dezembro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000923-21.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO GENOUD PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento 

a norma 1.17.4.7 da seção 17 do capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI 

do NCPC, bem como nos termos contidos no provimento n. 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seus 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, por meio do sistema CPD, cujo 

acesso se dá através do sitio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba “emissão 

de guias online”, aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a 

fim de que seja possibilitado o cumprimento do mandado pelo (a) Sr(a) 

oficial de justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001272-87.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR VICTOR ROLLEMBERG HANSEN (AUTOR(A))

IVAN ROLLEMBERG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA FONSECA CORREIA OAB - MT22038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DA SILVA ALVARENGA (RÉU)

SITE VOTUPORANGA TUDO (RÉU)

SITE DIARIO DA REGIÃO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO INTIMAÇÃO Nos termos da legislação 

vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS para 

intimar a parte Autora, na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 

(cinco) dias, providenciar o recolhimento das custas para distribuição da 

Carta Precatória expedida para a Comarca de Votuporanga/SP e São José 

do Rio Preto/SP nos autos, e/ou sua devida distribuição no Juízo 

deprecado. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000782-65.2018.8.11.0005
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Parte(s) Polo Ativo:

JAIR RODRIGUES ALVES (EXEQUENTE)

MARIA ORIDES MARIANO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIRZE MARTINELLO BADIA (EXECUTADO)

SEVERINO BADIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento 

a norma 1.17.4.7 da seção 17 do capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI 

do NCPC, bem como nos termos contidos no provimento n. 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seus 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, por meio do sistema CPD, cujo 

acesso se dá através do sitio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba “emissão 

de guias online”, aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a 

fim de que seja possibilitado o cumprimento do mandado pelo (a) Sr(a) 

oficial de justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001402-77.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO OAB - PR25276 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURI ALVES DE ALMEIDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação do patrono da parte autora, para que no prazo de 05 dias, 

manifeste-se acerca da Certidão Negativa de busca e apreensão do bem 

ID 17047753.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000491-65.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALEZANDRA LUCILIA SANTANA (REQUERENTE)

PABLO MAILON SANTANA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - ALVARÁ JUDICIAL (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000491-65.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: ALEZANDRA LUCILIA SANTANA, PABLO MAILON 

SANTANA SOUZA INTERESSADO: JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - ALVARÁ 

JUDICIAL Vistos etc. Defiro o pedido de id. 17073603 Proceda-se com a 

habilitação conforme requerido. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 13 de 

dezembro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000120-04.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO FREDERICO (EMBARGANTE)

FREDERICO & STANGLE LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT0013685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO NEGRAO OAB - SP138723 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO Nos termos da legislação vigente e do 

Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar o 

advogado da parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se quanto a impugnação aos Embargos de Execução de id 

13297212. OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37909 Nr: 2731-93.2008.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Bernadete Paganotto Vitorassi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrenco do Brasil S/A, Banco Westlb do Brasil 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Ellen Cristina de Barros - OAB:11421/MT, Helton 

George Ramos - OAB:11237-A, PAULO ROGÉRIO DE SOUZA MILLÉO - 

OAB:OAB/MT 6.110-A, Sergio Guaresi do Santo - OAB:6.112-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525, Mauro Luís Timidati - OAB:13.528/MT

 Autos n°. 2731-93.2008.811.0005 cód. 37909

Vistos etc.

Recebo a Apelação.

Intime-se a parte apelada a responder no prazo legal e, existindo 

preliminares, intime-se a parte recorrente para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC).

 A seguir, com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens.

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

Às providências.

Diamantino, 12 de dezembro de 2018.

 André Luciano Costa Gahyva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37989 Nr: 2812-42.2008.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lúcia Irma Colvero Keller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrenco do Brasil S/A, Westlb do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Tadeu Machado - 

OAB:32048-RS, Virginia de Bortoli Keller - OAB:53940/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Sebastião de Campos 

Sobrinho - OAB:6203, Mauro Luís Timidati - OAB:13.528/MT, 

Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 Autos n°. 2812-42.2008.811.0005 cód. 37989

Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico a possibilidade dos embargos de declaração 

(fls. 88/88-V) causarem efeitos infringentes, de modo que deve ser ouvida 

a parte contrária antes que seja sanada a alegada omissão e contradição.

A propósito:

"(...) A possibilidade de se imprimirem efeitos modificativos a embargos 

declaratórios, de sorte a resultar alteração prejudicial à parte embargada, 

reclama sua prévia intimação para se manifestar, em observância ao 

contraditório e à ampla defesa. Precedentes do STJ e do STF.” (STJ, 

HABEAS CORPUS 46465, 5ª Turma, DJ 27/02/2007, Ministro Relator: 

ARNALDO ESTEVES LIMA).

Intimem-se as partes a se manifestar, no prazo de lei.

Cumpra-se.

Diamantino, 12 de dezembro de 2018.

 André Luciano Costa Gahyva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92337 Nr: 798-75.2014.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto Alves Versalli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A, Itaú BMG Consignados S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Eduardo de Siqueira 

Paese - OAB:16328/MT, Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109730 , Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:63.440-MG

 Autos n°. 798-75.2014.811.0005 cód. 92337

Vistos etc.

Diante da inversão do ônus da prova às fls. 17/17-V, intime-se a primeira 

requerida a colacionar todos os contratos mencionados pela parte autora 

nos autos, devidamente, assinados por ambas as partes, bem como o 

número de prestações devidas de cada contrato, no prazo de 15 dias.

Após, voltem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Diamantino, 11 de dezembro de 2018.

André Luciano Costa Gahyva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 34047 Nr: 2282-72.2007.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Alves.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Geraldo Vattos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valentina Ponce Devulsky 

Manrique - OAB:3823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°. 2282-72.2007.811.0005 cód. 34047

Vistos etc.

Aguarde-se a realização de audiência nos autos de cód. 118233.

Intime-se. Cumpra-se.

Diamantino, 11 de dezembro de 2019.

André Luciano Costa Gahyva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 118233 Nr: 2562-91.2017.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BF Consultoria Empresarial Ltda - ME, Ana Carolina 

Pacheco Busiquia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Alves, Paulo Geraldo Vattos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY GUIRRA CORTE - 

OAB:22080/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Alves de Souza - 

OAB:OAB/MT 15.374, Valentina Ponce Devulsky Manrique - 

OAB:3823/MT

 Autos n°. 2562-91.2017.811.0005 cód. 118233

Vistos etc.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 13 de 

março de 2019, às 14:00 horas.

As partes prestarão depoimento pessoal sob pena de confesso (artigo 

385 caput e § 1º NCPC). As testemunhas deverão ser qualificadas (artigo 

450 caput NCPC), bem como o(a) procurador(a) constituído(a) das partes 

litigantes intimar ou informar a(s) testemunha(s) arrolada(s), do dia, da 

hora e do local da audiência designada (art. 455, caput e § 1º, NCPC), 

ressalvado os casos do § 4º do art. 455 do mesmo ‘codex’.

Conste a advertência do § 5º, do art. 455 e a informação do art. 463, 

ambos do CPC de 2015. O depoimento prestado em juízo é considerado 

serviço público (art. 463, NCPC).

Intimem-se as partes litigantes por meio de seus procuradores para 

comparecerem em audiência.

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

Às providências.

Diamantino, 11 de dezembro de 2018.

André Luciano Costa Gahyva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84281 Nr: 3450-70.2011.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Lori Helena D`Almeida.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Catucho Agropecuária Ltda, Fábio Luiz D' 

Almeida, Marcelo Wilke, Lori Helena D`Almeida., Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Marçal Yukio Nakata - OAB:8745-B, 

Servio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A/MT, Sidnei Guedes 

Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

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

OAB:13842-A, Marçal Yukio Nakata - OAB:8745-B, Renan Phelipe 

Santos Vilela - OAB:21.310, Sandro Pissini Espíndola - OAB:6.817, 

Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 Vistos etc.

Especifiquem as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas 

que efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e 

julgamento.

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide.

Sem prejuízo do exposto, manifestem-se os litigantes interesses em 

conciliarem.

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

Às providências.

Diamantino, 13 de dezembro de 2018.

 André Luciano Costa Gahyva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89316 Nr: 1653-88.2013.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelar José Tansini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Liber de Oliveira, Sebastiana Nery Liber, 

Cesar Galvan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Parma Timidati - 

OAB:16027/MT, Mauro Luís Timidati - OAB:13.528/MT

 Autos n°. 1653-88.2013.811.0005 cód. 89316

Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico a possibilidade dos embargos de declaração 

de id. 13575886 causarem efeitos infringentes, de modo que deve ser 

ouvida a parte contrária antes que seja sanada a alegada omissão e 

contradição.

A propósito:

"(...) A possibilidade de se imprimirem efeitos modificativos a embargos 

declaratórios, de sorte a resultar alteração prejudicial à parte embargada, 

reclama sua prévia intimação para se manifestar, em observância ao 

contraditório e à ampla defesa. Precedentes do STJ e do STF.” (STJ, 

HABEAS CORPUS 46465, 5ª Turma, DJ 27/02/2007, Ministro Relator: 

ARNALDO ESTEVES LIMA).

Intimem-se as partes a se manifestar, no prazo de lei.

Cumpra-se.

Diamantino, 13 de dezembro de 2018.

 André Luciano Costa Gahyva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12265 Nr: 189-49.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marly Rodrigues Soares de Arruda - ME, Ildo 

José Busanello, José Jazon da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosana Esteves Monteiro ( 

Defensora Pública ) - OAB:100180, Sócrates Gil Silveira Melo - 

OAB:2269-MT

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial em favor do perito, conforme requerido em 

petitório de fls. 270.

Sem prejuízo ao exposto, intimem-se as partes acerca do aporte do Laudo 

Técnico de Liquidação de Sentença (fls. 271/278), no prazo comum de 15 

(quinze) dias.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108980 Nr: 2069-51.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Souza de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sheila Gomes de Carvalho - 

OAB:20415-0/MT

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca do petitório de fl. 126/150.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41016 Nr: 1825-69.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo, atual 

denominação Bco Com. Uruguai S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jessica Ferreira Ludwing - 

OAB:97.059

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial, em favor do perito, conforme requerido em 

petitório de fls. 371.

Sem prejuízo do exposto, intimem-se as partes acerca do aporte do Laudo 

Técnico de Liquidação de Sentença (fls. 372/390), no prazo comum de 15 

(quinze) dias.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94783 Nr: 2284-95.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonio Aramis dos Santos Blauth

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial dos valores remanescente em relação aos 

honorários periciais, em favor do perito, conforme requerido em petitório 

de fls. 237.

Sem prejuízo do exposto, intimem-se as partes acerca do aporte do Laudo 

Técnico de Liquidação de Sentença (fls. 238/256), no prazo comum de 15 

(quinze) dias.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94182 Nr: 1944-54.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Davi Bueno Ramos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial dos valores remanescente em relação aos 

honorários periciais, em favor do perito, conforme requerido em petitório 

de fls. 238.

Sem prejuízo do exposto, intimem-se as partes acerca do aporte do Laudo 

Técnico de Liquidação de Sentença (fls. 239/256), no prazo comum de 15 

(quinze) dias.

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

Às providências.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000595-91.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DAS GRACAS (REQUERENTE)

SONIA DOS SANTOS FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Intimo a patrona dos Autores para comparecer perante este Juízo a fim de 

retirar o Alvará de Levantamento

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

Processo Número: 1001218-24.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. N. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

DESPACHO Vistos, etc. INTIME-SE a parte autora, por meio de seu (s) 

procurador (es), para manifestar sobre o parecer ministerial de Id n. 

16730162, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e devidamente 

certificado nos autos, volte-me concluso para apreciação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000566-07.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

T. M. B. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILUCI ALVES DE OLIVEIRA OAB - 878.362.891-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

O. P. D. B. N. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUDMILA RODRIGUES BERNINE OAB - MT12503/O (ADVOGADO(A))

MARIANNE CARVALHO FERREIRA OAB - MT23712/O-O (ADVOGADO(A))
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MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO(A))

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

DESPACHO Vistos etc. Defiro o pedido de Id n. 16635502. Proceda-se a 

Secretaria à habilitação dos advogados nos autos. Intimem-se os 

representantes da parte requerida, para manifestarem no prazo de 05 

(cinco) dias, sobre os embargos de declaração de Id n. 16023413. Empós, 

voltem-me conclusos. Às providências. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001241-67.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MANOEL ALVES DE LIMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILMO SENHOR SECRETÁRIO DA SEMA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEMA (IMPETRADO)

 

Intimo o patrono do Autor para querendo impugnar a Contestação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001387-11.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR SARAIVA DE FREITAS JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AVIMAR MACIEL MACHADO FILHO OAB - MT20168-O (ADVOGADO(A))

LUCAS ALMEIDA OAB - MT20147/O (ADVOGADO(A))

VALDECIR SARAIVA DE FREITAS JUNIOR OAB - MT20805/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTINO (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (IMPETRADO)

 

Intimo os patronos do o impetrante para manifestar-se, em 05 (cinco) dias 

acerca da informação prestada pelo Impetrado

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114381 Nr: 481-72.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Lourenço de Sousa, Eder Gomes 

Ojeda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 INTIMAÇÃO do advogado do denunciado, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar as Alegações Finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128641 Nr: 2358-13.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Bispo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Barbara Garbugio Belasque 

Timidati - OAB:21317/O, Leandro Parma Timidati - OAB:21.318, 

Mauro Luís Timidati - OAB:13.528/MT

 INTIMAÇÃO do advogado do denunciado, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar as Alegações Finais.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 83294 Nr: 2215-68.2011.811.0005

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPN, RP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:15

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Executados(as): Luvinil Benedito Nogueira, 

Cpf: 73488127168, Rg: 1723833-1 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), 

convivente, montador, Endereço: EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO

Nome e cargo do digitador:Evanilda Martins de Almeida Alessio

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Autos n. 2215-68.2011.811.0005. I- Em decorrência ao 

adimplemento julgo extinto o processo, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. II- Int.Diamantino/MT, 05 de fevereiro 

de 2018. Gerardo Humberto Alves Silva Junior - Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 107123 Nr: 1222-49.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heberson Rodrigues Ferreira de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Carvalho Santana - 

OAB:7066/MT

 Autos n. 1222-49.2016.811.0005

Código n. 107123

DESPACHO

Visto etc.

Acolho pedido de fl. 131.

 Junte-se aos autos a mídia com o interrogatório do denunciado e após, 

dê-se vista as partes para alegações finais.

 Às providências.

Diamantino/MT, 12 de dezembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 96033 Nr: 3124-08.2014.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro Amazônia Sistemas Mecanizados Ltda, 

Marco Antonio V de Miranda, Rio Lúrio Empreendimentos e Participações 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto do Prado - 

OAB:4910/MT, Crislaine Baldo - OAB:20510, Deivison Roosevelt do 

Couto - OAB:8.353/MT, Fernando Oliveira Machado - OAB:9012, 

JOÃO ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA - OAB:17725/O, Luciano 

Aparecido Cuba - OAB:11050, Robson Scarinci - OAB:6.939

 Código n. 96033

DESPACHO

Vistos, etc.

 DEFIRO o pedido de fls. 100/104.

Expeça-se ofício ao 1º Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e 

Documentos de São José do Rio Claro/MT, para fins de averbação às 

margens da matrícula de n. 347 (fls. 94-v/95), do respectivo imóvel 

nomeado à penhora de fls. 16/16-v (50% por cento da área), de modo a 

garantir o crédito exequendo.

EXPEÇA-SE Carta Precatória à Comarca de São José do Rio Claro/MT, 

para que o Sr. Oficial de Justiça daquela Comarca proceda à lavratura do 

termo de penhora do imóvel (50% da área) indicado novamente às fls. 

79/95.

Após, devidamente assinado o termo de penhora e intimadas as partes 

acerca do termo da penhora, aguarde-se o prazo de oferecimento de 

Embargos à Execução pela parte executada, nos termos do art. 16 da Lei 

6.830/1980.
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Proceda-se a Secretaria aos atos necessários, certificando o decurso do 

prazo.

Intimem-se.

Às providências.

Diamantino/MT, 12 de dezembro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 131664 Nr: 3566-32.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joveli Rodrigues Moreira de Meireles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welder Gusmã Jacon - 

OAB:18570/B

 Código n. 131664

DESPACHO

Vistos, etc.

Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a Carta 

Precatória, conforme requerido.

 Fica designado para cumprimento do ato deprecado o dia 07 de novembro 

de 2019, às 14h30min.

Comunique-se o Juízo Deprecante para as providências de estilo.

 Cumpra-se na forma ordenada.

 Expeça-se o necessário.

Diamantino/MT, 06/12/2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 131550 Nr: 3526-50.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Pará

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odimilson Oliveira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAYSA RAFAELA ANAISSI DE 

OLIVEIRA SILVA - OAB:OAB/PA 16940

 Código n. 131550

DESPACHO

Vistos, etc.

Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a Carta 

Precatória, conforme requerido.

 Fica designado para cumprimento do ato deprecado o dia 07 de novembro 

de 2019, às 14h45min.

Comunique-se o Juízo Deprecante para as providências de estilo.

 Cumpra-se na forma ordenada.

 Expeça-se o necessário.

Diamantino/MT, 06/12/2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 131205 Nr: 3380-09.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Marcio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Pereira Campos Filho 

- OAB:OAB/MT 12.071

 Código n. 131205

DESPACHO

Vistos, etc.

Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a Carta 

Precatória, conforme requerido.

 Fica designado para cumprimento do ato deprecado o dia 07 de novembro 

de 2019, às 15h15min.

Comunique-se o Juízo Deprecante para as providências de estilo.

 Cumpra-se na forma ordenada.

 Expeça-se o necessário.

Diamantino/MT, 06/12/2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 132106 Nr: 3730-94.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edcarlos Ramos dos Santos, Robson 

Rodrigues Leite e Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Evangelista da Silva - 

OAB:OAB/MT 20.590-O

 Código n. 132106

DESPACHO

Vistos, etc.

Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a Carta 

Precatória, conforme requerido.

 Fica designado para cumprimento do ato deprecado o dia 07 de novembro 

de 2019, às 16h30min.

Comunique-se o Juízo Deprecante para as providências de estilo.

 Cumpra-se na forma ordenada.

 Expeça-se o necessário.

Diamantino/MT, 06/12/2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131004 Nr: 3261-48.2018.811.0005

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSaS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 3261-48.2018.811.0005 - CÓDIGO 131004

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): Elvis de Sanmtan a Souza

INTIMANDO: Requerido(a): Elvis de Sanmtan A Souza, RG: 17838460 

Filiação: Maria da Guia, brasileiro(a), , Endereço: Atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: 1. EFETUAR A NOTIFICAÇÃO DO OFENSOR, acima 

qualificado, que se encontra em local incerto e/ou não sabido, do inteiro 

teor da decisão de fls. 16/17, abaixo transcrita, que DEFERIU as seguintes 

Medidas Protetivas em favor da Vítima:

1.1) proibição de aproximar-se da ofendida, dos seus familiares e das 

testemunhas a distância inferior a 1.000 (mil) metros (artigo 22, inciso III, 

alínea “a”, da Lei nº. 11.340/2006);

1.2) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas 

por qualquer meio de comunicação (artigo 22, inciso III, alínea “b”, da Lei 

nº. 11.340/2006);

1.3) proibição de frequentar a residência da vítima, local de trabalho, por 

telefone e por qualquer rede social a fim de preservar a integridade física 

e psicológica da ofendida (artigo 22, inciso III, alínea “c”, da Lei nº. 

11.340/2006);

2. PROCEDER A CITAÇÃO DO OFENSOR, acima qualificado, para 

contestar o pedido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de presunção 

de veracidade dos fatos alegadas pela ofendida (Código de Processo 

Civil, artigos 802 e 803).

DECISÃO/DESPACHO: Autos n. 3261-48.2018.811.0005 - Código n. 

131004 - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - Vistos, etc. Luzia Aparecida Costa 

Picirillo Pedroso requereu a aplicação de medidas protetivas previstas na 

Lei 11.340/06, em virtude de ameaças e agressões, em tese, perpetradas 

por seu convivente Elvis de Santana Souza. Consta do expediente o 

registro da ocorrência de pedido de adoção das seguintes medidas: a) 

afastamento do lar, domicílio ou local de convivência; b) proibição de 

aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas no limite 

mínimo de 500 metros; c) contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunha por qualquer meio de comunicação; d) frequentação do 

seguinte local: casa da prima Edinalva e Posto Zuili (local de trabalho da 
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vítima), a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; 

e) encaminhamento da ofendida e dependentes ao programa oficial de 

proteção e atendimento; f) afastamento da ofendida, sem prejuízos dos 

direitos relativo aos bens, guarda dos filhos e alimentos; g) separação de 

corpos; h) proibição temporária para celebração de atos e contratos de 

compra, venda e locação de propriedade comum. É o relatório. Decido. Em 

que pese o estágio inicial das investigações, há indícios de que realmente 

a requerente foi vítima de violência doméstica, com ofensa à sua 

integridade física e psicológica, de sorte que caracterizada está à 

hipótese do art. 7, incisos I e II da Lei Federal n° 11.340/2006 (Lei Maria da 

Penha). Merece especial valoração da narrativa da vítima, pois procurou 

as autoridades constituídas, em que pese a exposição daí advinda, sendo 

de se concluir que, se tomou tal atitude, é porque está passando por 

infortúnios em virtude da conduta reprovável do pretenso agressor. 

Deve-se considerar, ainda, que a vítima, acaso inverídicas suas 

afirmações, está sujeita às sanções de ordem criminal (art. 339, do Código 

Penal), e a reparar o acusado de eventuais prejuízos advindos do 

presente procedimento. Portanto, o contexto fático autoriza e recomenda a 

imposição das medidas protetivas previstas na Lei Federal n° 11.340/2006 

(Lei Maria da Penha). Diante do exposto, com fundamento no art. 18, inc. I, 

da Lei Federal n° 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), aplica-se ao pretenso 

agressor as seguintes medidas protetivas de urgência: 1) Proibição de 

aproximar-se da ofendida, dos seus familiares e das testemunhas a 

distância inferior a 200 (duzentos) metros (artigo 22, inciso III, alínea “a”, 

da Lei nº. 11.340/2006); 2) Contato com a ofendida, de seus familiares e 

das testemunhas por qualquer meio de comunicação; 3) Frequentação do 

seguinte local: casa da prima Edinalva e Posto Zuili (local de trabalho da 

vítima), a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; e 

4) INDEFIRO as demais medidas pleiteadas ante a procedência dos itens 

acima descritos que de certa forma já garantem a proteção necessária à 

vítima de violência doméstica. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE 

MANDADO DE OBRIGAÇÃO, NOTIFICAÇÃO e CITAÇÃO ao pretenso 

agressor, com advertência de que o descumprimento da ordem 

caracteriza em tese, o crime de desobediência, previsto no art. 330 do 

Código Penal, além de sujeita-lo à imediata prisão. Nesse mandado, 

possibilito a requisição, pelo encarregado do cumprimento desta ordem, a 

imediata força policial para a efetivação das medidas, independentemente 

de nova determinação judicial, ante a urgência no cumprimento. Cumprida 

a medida, CITE-SE o pretenso agressor para contestar o pedido, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de presunção de veracidade dos fatos 

alegados pela ofendida (Código de Processo Civil, artigos 802 e 803). 

Intime-se a ofendida e dê-se ciência ao Ministério Público. CUMPRA-SE, 

COM URGÊNCIA. Diamantino/MT, 22 de outubro de 2018. RAUL LARA 

LEITE - Juiz de Direito. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, Patrícia Ferreira Vargas, digitei.

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 124557 Nr: 647-70.2018.811.0005

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juamarcio Gomes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT, Estado de Mato 

Grosso - Secretaria de Estado de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I - Intime-se a parte autora, através da DPE, para informar se a consulta 

com Retinólogo foi realizada, bem com se os demais exames foram 

fornecidos pelos requeridos, no prazo de 10 dias.

 II – Sem prejuízo, determino a DPE que junte aos autos 3 orçamentos 

relativos às despesas do tratamento de saúde do autor, estipulando o 

valor a ser bloqueado.

III - Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 117733 Nr: 2226-87.2017.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavio Pereira Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Diamantino/MT, Estado de Mato 

Grosso - Secretaria de Estado de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I - Considerando a manifestação de fls. 143/144, intime-se o requerido 

Estado de Mato Grosso para informar dados bancários para devolução do 

valor restante.

 II – Apresentada a informação, libere-se o valor mediante alvará de 

levantamento em favor do Estado.

III – Após, nada sendo requerido, ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias.

 Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 110222 Nr: 2729-45.2016.811.0005

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSdJ, ANdS, FMdS, VSdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Carvalho - OAB:

 Vistos, etc.

 I - Considerando que os comprovantes de depósitos juntados às fls. 

127/131 referem-se possivelmente ao cumprimento da transação penal 

pelo autor do fato Aciley Nunes da Silva, consistente no pagamento de 4 

parcelas no valor de R$ 220,00, em favor do Fundo Municipal do Meio 

Ambiente (agência 0787-c, conta n. 27087-3), vista ao MPE para 

manifestação.

 II - Após, tornem os autos conclusos para homologação da transação 

penal e demais providencias.

 Cumpra-se.

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-84.2011.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VIVALDINO DIAS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR OAB - MT0014702S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010036-84.2011.8.11.0005. REQUERENTE: VIVALDINO DIAS MACHADO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. I - Certifique a Sra. 

Gestora se há valores vinculados no processo. II – Sem prejuízo, intime-se 

o executado para que esclareça, no prazo de 5 dias, o pedido de id. 

16528430, uma vez que já houve a liberação do valor devido em favor do 

exequente (id. 3754774 e 3754838). III – Cumpridas as determinações 

supra, tornem os autos conclusos para deliberações. Cumpra-se. 

Diamantino, 12 de dezembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000592-05.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALVES TITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000592-05.2018.8.11.0005. REQUERENTE: LEANDRO ALVES TITO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Diamantino, 12 de dezembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010475-95.2011.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TACIA POLYANNA VIEIRA MERQUIADES (EXEQUENTE)

MILTON PEREIRA MERQUIADES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA NETWORKS BRASIL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

 

Nesta data envio intimação ao patrono do exequente, para no prazo legal 

manifestar sobre o prosseguimento do feito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000390-28.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUEL ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE OAB - MT0003823A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000390-28.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JOSUEL ALMEIDA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão 

executória. 2 – Determino a conversão da ação para cumprimento de 

sentença, se já não tiver sido convertido, realizando as retificações no 

polo ativo e passivo do processo. 3 – Intime-se o devedor, por meio de 

seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 

523 do CPC), consignando que em caso de pagamento espontâneo no 

prazo assinalado não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do 

CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação 

nos moldes do artigo 513 do CPC. 4 – Não pago o débito no prazo de 15 

dias, expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. 5 - Garantido o Juízo, intime-se a parte 

devedora, para no prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer 

embargos, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, 

da Lei 9.099/95. 6 – Não havendo penhora ou não localizada a parte 

devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora para que adote as 

providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

(art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 7 – Não oferecidos os embargos, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 8 – Caso requerido, 

DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 12 de dezembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001513-61.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ACELINO RODRIGUES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO(A))

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS PREVENCAO E SAUDE LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001513-61.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ACELINO RODRIGUES DE 

MORAES REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS 

PREVENCAO E SAUDE LTDA - EPP Vistos. Dispõe o artigo 300 do Código 

de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como não 

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a 

probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir 

de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). Compulsando os autos, entendo presentes os requisitos 

que ensejam a concessão da tutela de urgência perquirida, quais sejam, a 

probabilidade do direito alegado bem como o perigo de dano, senão 

vejamos: A probabilidade do direito alegado está revelada pelo fato de que 

parte autora informa que jamais adquiriu o livro que recebeu da reclamada 

em sua residência, e que não logrou êxito na tentativa da devolução do 

mesmo, o que deve ser levado em consideração até a contestação da ré. 

Ademais, verifica-se através das fotos juntadas pelo autor que o livro 

sequer foi retirado de sua embalagem, o que indica que o reclamante não 

possui interesse no produto que alega não ter adquirido. O perigo da 

demora é evidente, pois caso o requerente está a sofrer restrições em 

seu crédito, o que lhe trará diversos prejuízos, dentre eles os funestos 

efeitos da inclusão do nome no SERASA, SPC-Serviço de Proteção ao 

Crédito e/ou outras empresas de cobrança. Posto isso, DEFIRO a tutela de 

urgência pleiteada pela parte requerente com fundamento no artigo 300 do 

CPC e, em consequência, determino: 1 - Seja notificada a requerida para 

que realize imediatamente a baixa na inscrição em questão até 

determinação judicial em contrário, sob pena de multa diária pelo não 

cumprimento no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao prazo de 30 

(trinta) dias, o que faço com fundamento no art. 84, § 4º, do Código de 

Defesa do Consumidor. 2 - Considerando a verossimilhança da alegação 

feita pelo requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no 

artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. 3 - Sem prejuízo das 

providências supra, CITE-SE a parte requerida para os atos desta ação e, 

INTIME-A da presente decisão, a fim de que compareça à audiência de 

conciliação a ser designada pela Secretaria, consignando que poderá ser 

assistida por advogado e deverá oferecer defesa escrita até 05 (cinco) 
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dias após a data da audiência de conciliação, sob pena de presumir-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 4 - INTIME-SE a parte 

reclamante da presente decisão e para a audiência de conciliação a ser 

designada, consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. 5 – Intime-se ainda a parte autora através de seu patrono 

para que junte aos autos o comprovante de endereço da residência 

locada, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por inépcia da inicial. 6 

- Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 13 de dezembro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000823-32.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON REGIS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000823-32.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ANDERSON REGIS 

GONCALVES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 

Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de outras provas em audiência. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

Primeiramente, registro que a inversão do ônus da prova é desnecessária, 

uma vez que os documentos juntados no presente feito são suficientes 

para uma decisão segura sobre a causa. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, vez que a regra do Código de Processo Civil estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Trata-se de 

ação anulatória de negócio jurídico com pedido de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, onde a parte autora argumenta que teve 

seu nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente, pugnando, assim, pela procedência do pedido inicial. Em sua 

defesa, a parte reclamada arguiu preliminares de inépcia da inicial 

consistentes na ausência de documento indispensável para a propositura 

da ação, bem como a falta de interesse de agir e, no mérito, pugnou pela 

improcedência do pedido inicial. Quanto às preliminares. Rejeito, por fim, a 

preliminar de ausência de documento indispensável para a propositura da 

ação, eis que a extrato apresentado foi extraído de site de consulta oficial 

conveniado ao SPC, além disso, foi realizada consulta nos Órgãos de 

proteção ao crédito diretamente por esse juízo, constatando a veracidade 

da inscrição em comento. Igualmente, a preliminar de falta de interesse de 

agir não merece acolhimento, uma vez que a tentativa de resolução 

administrativa, embora recomendável, não é condição para o ajuizamento 

de ação e, ainda, pelo disposto no art. 5º. inciso XXXV, da CF, que prevê 

o princípio inafastabilidade da tutela jurisdicional, razão pela qual afasto a 

preliminar arguida. Analisadas às preliminares, passo ao julgamento do 

mérito. Dos autos, verifico que a parte reclamada comprovou a 

contratação do serviço fato gerador da dívida uma vez que demonstrou 

que o autor é correntista junto ao Banco reclamado, Agência de 

Diamantino nº. 1586, conta corrente 0540910, e realizou empréstimo 

pessoal junto ao Banco, conforme se vislumbra dos relatórios bancários 

anexados no id. 15821296 - Pág. 4/5. Insta consignar que os dados 

constantes no print da tela de sistema da reclamada coincidem com os 

dados pessoais do autor, tal como o CPF bem como a data do débito que 

ocasionou a inclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção ao 

crédito. Nesse sentido, vejamos julgado. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – 

Inadmissibilidade - Inscrição supostamente indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito – Réu que apresentou diversas telas de seu sistema 

informatizado demonstrando que o autor contratou empréstimo pessoal, 

deixando de adimplir as prestações da renegociação da dívida, que 

ensejou a inclusão do seu nome no rol dos inadimplentes – Pleito 

declaratório de inexigibilidade de débito cumulado com indenizatório 

injustificável - Sentença mantida – Aplicação do artigo 252 do Regimento 

Interno do TJSP – Recurso não provido. (APL 1010628-88.2016.8.26.0344 

SP, 18ª Câmera de Direito Privado, julgamento 30/05/2017, Relator Helio 

Faria). Ademais, não consta nos autos qualquer informação de que os 

documentos do autor tenham sido extraviados ou furtados, ficando 

prejudicada a tese sustentada pela o autor que tenha sido vítima de 

fraude, uma vez que apenas este detém suas informações pessoais. 

Logo, considerando a existência de conta corrente e pendências 

financeiras em nome do autor em relação ao banco reclamado que 

coincidem com os dados negativos cadastrados no SPC/Serasa, bem 

assim que em impugnação o autor não apresentou qualquer prova do 

adimplemento do débito inscrito nos órgãos de proteção ao credito, de se 

reconhecer a legalidade da anotação de crédito. Assim, a requerida trouxe 

elementos que caracterizam a existência e licitude da dívida inscrita no 

SPC/SERASA, tornando legítima a negativação em questão nos órgãos de 

proteção ao crédito, portanto, o banco reclamado agiu em exercício 

regular de direito ao inscrever o nome da autora junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, não havendo o que se falar em inexistência do débito 

e muito menos em indenização por danos morais. Posto isso, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do 

mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem custas e 

honorários advocatícios (art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. P. I. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 13 de dezembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000133-03.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN MAGNO DELGADO GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO(A))

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000133-03.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: GILVAN MAGNO DELGADO 

GOMES EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 1 – Libere-se o 

valor mediante alvará de levantamento em favor da parte exequente. 2 – 

Por consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a 

presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 12 de dezembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001138-60.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PEREIRA PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE
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CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001138-60.2018.8.11.0005. REQUERENTE: MARCIO PEREIRA PAULINO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensada a apresentação de 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e Decido. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de outras provas em audiência. Sendo assim, face aos 

princípios da celeridade e economia processual, e com suporte do artigo 

355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. O 

autor sustenta que desconhece a negativação e não tem em mente a 

solicitação de serviço ou produto que ocasionou a presente cobrança, no 

entanto, foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por dívida 

inexigível, de modo que pugna pela declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais. Por sua vez a requerida, em sua defesa, 

suscitou preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, 

ausência de documento indispensável para a propositura da ação 

(comprovante de endereço) e ausência de consulta extraída no balcão 

dos órgãos de proteção ao crédito, requerendo ao final a improcedência 

da ação. Inicialmente, a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus 

da prova não merece acolhimento, uma vez que no presente caso resta 

claro a relação consumerista entre as partes, bem como a 

hipossuficiência técnica do requerente e a possibilidade da reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, razão pela qual afasto a 

preliminar suscitada. A preliminar de ausência de documento indispensável 

para a propositura da ação também não prospera, uma vez que ao 

contrário do que sustenta a parte Requerida, o autor juntou aos autos o 

comprovante de residência em seu nome, id. 15404834 - Pág. 4. Ademais, 

afasto também a preliminar de ausência de consulta extraída no balcão 

dos Órgãos de Proteção ao Crédito. Isso porque, além da parte autora ter 

juntado aos autos consulta retirada do SCPC (15404830 - Pág. 1), foi 

realizada consulta nos Órgãos de proteção ao crédito diretamente por 

esse juízo, constatando a veracidade da inscrição em comento, conforme 

documento em anexo. Afastadas as preliminares, passo à análise do 

mérito. Pois bem. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida, demonstrar a origem do débito discutido, até porque negativou o 

nome da parte autora em razão da suposta dívida. Em análise dos autos, 

denota-se que a não juntou qualquer documento em sua contestação, 

limitando-se apenas em afirmar a legalidade da cobrança e da inscrição. 

Assim, é certo que incumbia à ré apresentar documentos que fossem 

capazes de corroborar a existência do débito inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito, tais como o cadastro do autor com seus dados 

pessoais, relatórios de uso, contrato, dentre outras provas possíveis, o 

que não foi feito. Diante da inexistência de provas da contratação dos 

serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados ao contrato inscrito nos órgãos restritivos são 

inexigíveis, não podendo impor ao consumidor a produção de prova ou 

contraprova de fato negativo. Partindo desse contexto, observo que a 

inscrição do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito foi 

indevida, portanto, a manutenção da exclusão do nome do rol de 

inadimplentes é medida que se impõe, restando configurada a ilicitude na 

conduta da reclamada, o que apontam serem presumíveis tanto os danos 

advindos desta medida quanto o nexo causal entre tal conduta e o prejuízo 

moral experimentado pelo reclamante. Além disso, não é demais enfatizar 

que, conforme se vê nos autos, deve-se ocorrer a inversão do ônus 

probatório, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, o que somente 

sacramenta a procedência dos pedidos contidos na exordial ante a inércia 

da parte reclamada. Nesse sentido, vejamos julgado: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NÃO 

COMPROVADA, ÔNUS QUE COMPETIA À RÉ. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA E FATO IMPEDITIVO, 

MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR, CONFORME 

PRECONIZA O ARTIGO 373, II, CPC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO, POIS 

FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA TURMA. A relação entre 

os litigantes é tipicamente de consumo, de modo que sobre o feito incidem 

as disposições do Código de Defesa do Consumidor, em especial no que 

diz respeito à inversão do ônus da prova prevista em seu art. 6º, inciso 

VIII. Neste sentido, cabia à demandada comprovar a existência de vínculo 

contratual com o autor, ou demonstrar a efetiva origem da dívida, o que 

não fez. A alegação apresentada na contestação quanto à contratação da 

linha telefônica veio desacompanhada de qualquer documento que 

pudesse lhe conferir verossimilhança. Portanto, a ré não se desincumbiu 

de seu ônus probatório, como determina o art. 373, II, do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual se tem por verdadeira a versão do autor. 

A restrição creditícia injustificada, por sua vez, é elemento que transcende 

os meros dissabores cotidianos, representando verdadeira ofensa aos 

direitos personalíssimos do autor. Trata-se de dano moral in re ipsa, o qual 

prescinde de maior comprovação quanto aos efetivos prejuízos. O 

quantum indenizatório arbitrado em R$ 8.000,00 não comporta redução por 

estar de acordo com os parâmetros das Turmas para casos similares. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007752868, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, 

Julgado em 05/12/2018) Desta forma, verificada a existência da obrigação 

de indenização pela parte requerida, passo agora a analisar a respeito do 

“quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto 

à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente 

preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para 

se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se observar que 

essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo 

tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção 

imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, 

tenho como sensata e justa a indenização por danos morais, a quantia de 

R$ 9.540,00, de acordo com a fundamentação delineada. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC 

para: a) DECLARAR inexistente o débito discutido nos autos no valor de 

R$ 146,44 (cento e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos); 

e, b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 

9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais) a título de danos morais, 

acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar do evento danoso 

(data da disponibilização – Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo 

INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Inexiste condenação em 

custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro 

a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. 

Diamantino, 12 de dezembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000548-83.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

IRINALVA BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000548-83.2018.8.11.0005. REQUERENTE: IRINALVA BARBOSA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Decido. O caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova produzida dá 

suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

O reclamante sustenta que teve seu nome negativado em virtude de dívida 

junto à Requerida. Informa, entretanto, que as cobranças são indevidas, 

eis que nunca contratou com a empresa reclamada. Assim, afirma que a 

inscrição indevida lhe ocasionou danos morais, de forma que pleiteia a 
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correspondente indenização. Por sua vez, a reclamada alega preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, e ausência de consulta 

extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito, e no mérito 

sustenta, em síntese, que a dívida é válida e a inscrição é regular, vez que 

a autora possui contrato junto a ela, estando inadimplente. Inicialmente, a 

preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova não merece 

acolhimento, uma vez que no presente caso resta claro a relação 

consumerista entre as partes, bem como a hipossuficiência técnica da 

requerente e a possibilidade da reclamada comprovar a origem do débito 

em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária 

de distribuição do ônus probatório, razão pela qual afasto a preliminar 

suscitada e defiro a inversão do ônus probatório. Afasto também a 

preliminar de ausência de consulta extraída no balcão dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito. Isso porque foi realizada consulta nos referidos 

Órgãos diretamente por esse juízo, constatando a veracidade da inscrição 

em comento. Afastadas as preliminares, passo a análise meritória. Pois 

bem. O pedido é improcedente, uma vez que em análise dos autos, 

observo que a reclamada demonstrou, sem margem para dúvida, a 

contratação de seus serviços pela autora. Isso porque a reclamada juntou 

termo de adesão e contratação de serviços assinados pela própria 

reclamante (id. 14710938 - Pág. 1/2). Digno de nota, ainda, é que a 

assinatura constante no termo é visivelmente a mesma assinatura aposta 

nos documentos pessoais da autora, bem como na procuração, 

declaração de hipossuficiência e no termo da audiência preliminar (id. 

13275245 - Pág. 1/2 e id. 14628689 - Pág. 1), não havendo necessidade 

de realização de perícia grafotécnica. A reclamada trás aos autos ainda 

cópia dos documentos de identificação da autora, que são os mesmos 

juntados na inicial, fato que apenas corrobora que houve contratação dos 

serviços. Verifica-se também, através das telas de sistema interno, os 

períodos de inadimplência que ensejaram a inscrição creditícia do nome da 

autora, qual seja os meses de janeiro e fevereiro de 2016, nos valores de 

R$ 35,81 e R$ 34,99 respectivamente, sendo que a inadimplência de tais 

valores motivou a inscrição no valor de R$ 70,80. Além do mais, nota-se 

ainda, o registro de faturas que foram adimplidas pela parte contratante. 

Ao passo que os serviços foram suspensos pela parte reclamada em 

virtude do inadimplemento da autora, sendo, consequentemente inscrita 

nos órgãos de proteção ao crédito. Dessa feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e que o cadastramento do nome da parte autora junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, 

não há se falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte reclamada. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade que deve ser analisada, ela 

encontra-se no agir da parte reclamante, que na tentativa de se eximir de 

suas obrigações, tentou induzir em erro este Juízo alterando a verdade 

dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé. Nesse sentido, 

vejamos alguns julgados: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA 

PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS 

NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 

18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013). Assim, verifica-se 

que a conduta da reclamante encontra-se eivada de má-fé. Isto porque, a 

reclamante procurou o Poder Judiciário e apresentou versão 

absolutamente inverídica, eis que na inicial o reclamante alega que não 

possui relação jurídica com a reclamada, promovendo de maneira desleal e 

maliciosa com objetivo de enganar o julgador. De efeito, a apresentação de 

versão falsa em juízo é fato extremamente grave, uma vez que “os 

consumidores do instrumento estatal de solução de controvérsias devem 

conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada de limites. O processo 

é palco para a defesa de interesses, não para a obtenção de vantagens 

indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do 

contraditório e da ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – 

Antonio Carlos Marcato, p. 84/85). Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso 

I, extinguindo o processo com resolução de mérito. Por consequência, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, determinando que a 

parte autora efetue o pagamento do débito de R$ 70,80 à reclamada, o que 

faço com fulcro no artigo 31 da Lei 9.099/95. Ainda, condeno a reclamante 

ao pagamento de multa por litigância de má fé no equivalente a 5% do 

valor da causa a ser revertido em favor da reclamada, conforme prevê o 

artigo 81 do Código de Processo Civil. Deixo de condenador a autora em 

custas e honorários advocatícios, eis que dispensável nessa fase 

processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. P. I. C. Diamantino, 12 

de dezembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000105-35.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVENI GONZAGA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000105-35.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: LUCIVENI GONZAGA DE 

SOUZA EXECUTADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 1 – 

Libere-se o valor mediante alvará de levantamento. 2 – Por consequência, 

considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil, julgo extinta a presente execução. 3 - 

Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 4 - P.I.C. 

Diamantino, 12 de dezembro 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000790-42.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

THALIA LORENA NASCIMENTO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000790-42.2018.8.11.0005. REQUERENTE: THALIA LORENA 

NASCIMENTO FERREIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, 

etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Fundamento. Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de outras provas em audiência. Sendo 

assim, face aos princípios da celeridade e economia processual, e com 

suporte do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente 

do pedido. A autora sustenta que jamais travou relação jurídica com a ré, 

no entanto, foi inscrita nos órgãos de proteção ao crédito por dívida 

inexigível, de modo que pugna pela declaração de inexistência de relação 

jurídica e indenização por danos morais. Por sua vez a requerida, em 

defesa, suscitou preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da 

prova e de ausência de consulta extraída no balcão dos órgãos de 

proteção ao crédito, requerendo ao final a improcedência da ação. 

Inicialmente, a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova 

não merece acolhimento, uma vez que no presente caso resta claro a 

relação consumerista entre as partes, bem como a hipossuficiência 

técnica do requerente e a possibilidade da reclamada comprovar a origem 

do débito em discussão, razão pela qual afasto a preliminar suscitada. 

Afasto também a preliminar de ausência de consulta extraída no balcão 

dos Órgãos de Proteção ao Crédito. Isso porque, além da parte autora ter 

juntado aos autos consulta retirada do SCPC (ID 15283534), foi realizada 

consulta nos Órgãos de proteção ao crédito diretamente por esse juízo, 

constatando a veracidade da inscrição em comento. Afastadas as 
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preliminares, passo à análise meritória. Pois bem. O caso é de inversão do 

ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem 

como a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do 

débito em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra 

ordinária de distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia 

à parte requerida demonstrar a origem do débito discutido, até porque 

negativou o nome da parte autora em razão da suposta dívida. Dos autos, 

verifico que a parte reclamada comprovou a contratação do débito 

gerador da dívida através da juntada de termo de adesão e contratação de 

serviços SMP e contrato de permanência por tempo de benefício (ID 

15764350), bem como prints de telas sistêmicas, documentos que 

comprovam a contratação do Plano de Telefonia Móvel “Smartvivo Controle 

Plus 700mb”. Assim, a requerida trouxe elementos que caracterizam a 

contratação do débito pelo autor, considerando a existência de 

pagamentos do plano de telefonia, bem como a juntada do relatório de 

chamadas originadas/recebidas (ID 15764351) que comprovam a 

utilização da linha telefônica, tornando legítima a negativação em questão 

nos órgãos de proteção ao crédito. Por sua vez, a autora suscitou a 

necessidade de apresentação do contrato original na secretaria deste 

juízo, o que não merece prosperar ante a semelhança das assinaturas 

presentes no contrato e nos documentos de identificação apresentados. 

Assim não há o que se falar em incompetência deste Juízo para resolução 

da lide, uma vez que entendo desnecessária a perícia grafotécnica no 

caso em análise. Deste modo, verifico que o autor teve a oportunidade de 

demonstrar a quitação dos débitos ou eventual cancelamento do plano em 

impugnação, situações que não foram evidenciadas. Nesta senda, tendo a 

requerida comprovado a existência da dívida, evidencia-se nos autos que 

a negativação do nome da parte autora foi devida. Assim, não há que se 

falar em declaração de inexistência de relação jurídica, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Por fim, não vislumbro 

qualquer verossimilhança na alegação da parte autora, de forma que 

improcede o pedido inicial e, por outro lado, de rigor a procedência do 

pedido contraposto quanto às faturas devidas e não quitadas no valor de 

R$137,25 (cento e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos). Imperioso 

mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade que deve ser 

analisada, ela encontra-se no agir da parte Reclamante, que na tentativa 

de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro este Juízo 

alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé. 

Nesse sentido, o julgado: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA 

PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS 

NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 

18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013). Desta forma, 

verifica-se que a conduta da parte reclamante se encontra eivada de 

má-fé. Isto porque, a reclamante procurou o Poder Judiciário e apresentou 

versão absolutamente inverídica, eis que na inicial o reclamante alega que 

não possui nenhuma relação jurídica com a reclamada, promovendo de 

maneira desleal e maliciosa com objetivo de enganar o julgador. De efeito, 

a apresentação de versão falsa em juízo é fato extremamente grave, uma 

vez que “os consumidores do instrumento estatal de solução de 

controvérsias devem conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada 

de limites. O processo é palco para a defesa de interesses, não para a 

obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé 

representam parâmetros éticos do contraditório e da ampla defesa” 

(Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos Marcato, p. 84/85). 

Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por outro 

lado, julgo PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a parte 

autora ao pagamento da obrigação no valor de R$137,25, quantia que 

deverá ser corrigida pelo INPC a partir do vencimento e acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês, a partir desta decisão. Ainda, condeno a 

reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no equivalente a 

10% do valor da causa a ser revertido em favor da reclamada, conforme 

prevê o artigo 81 do Código de Processo Civil, bem como condeno ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos quais 

arbitro em 10% sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §2°, CPC. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da parte autora para fins 

recursais. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Diamantino, 12 de 

dezembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000785-20.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000785-20.2018.8.11.0005. REQUERENTE: LUCIA MARIA FERREIRA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Dispensado o relatório a teor do 

art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta 

julgamento antecipado, razão pela qual passo a fazê-lo com base no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A solução do 

litígio não demanda muito esforço, vez que a regra do Código de Processo 

Civil estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Sustenta a parte reclamante, em resumo, que seu nome foi indevidamente 

negativado pela reclamada, já que não possui qualquer débito junto a ela, e 

que tal fato lhe causou incalculável prejuízo. Requer assim, que a ré seja 

condenada à reparação dos danos decorrentes da inscrição, a retirar as 

informações negativas junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, e a 

declaração da inexistência do débito. Por sua vez, a reclamada suscitou 

questão preliminar e alega, em resumo, que o valor inscrito é devido e 

inadimplido, fato que ensejou a inscrição do nome da parte reclamante no 

serviço de proteção ao crédito. Rejeito a preliminar de incompetência do 

Juizado Especial Cível ante a necessidade de prova pericial, uma vez que 

a reclamada não juntou qualquer documento nos autos que necessite de 

perícia grafotécnica, tal como contrato assinado pela parte autora. 

Portanto, uma vez que inexiste prova a ser periciada, improcede a 

preliminar arguida. Pontue-se que não é o caso de aplicação da Súmula 

385 do STJ, vez que inexistem anotações anteriores em relação à ora 

debatida, de forma que tal situação não se amolda ao entendimento 

jurisprudencial. Passo a julgar o mérito. O caso é de inversão do ônus 

probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como 

a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito 

em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária 

de distribuição do ônus da prova. Em que pese às alegações da 

reclamada de que o débito inscrito que se funda a ação foi objeto de 

cessão entre o Grupo Bradesco e a ré, sendo a restrição decorrente de 

operações contratadas pelo autor, não comprovou de modo satisfatório a 

cessão de crédito alegada, eis que não provou a regular contratação do 

suposto débito originário, tais como contrato assinado, termo de adesão, 

gravações telefônicas, entre outras provas. Verifica-se que a reclamada 

juntou aos autos a certidão cartorária da existência de termo de cessão 

específico entre a empresa cedente a cessionária, bem como notificação 

à autora providenciada pelo SERASA, na qual consta menção ao contrato 

cobrado, a informação da cessão do crédito realizada, juntamente com o 

boleto para pagamento do débito. Entretanto, não comprovou a legítima 

origem do débito negativado. Não logrando êxito a empresa promovida em 

comprovar a relação subjacente e, via de consequência, que a anotação 

estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária 

assumida pela parte autora, deve o débito discutido ser declarado ilegal. 

Logo, evidencia-se nos autos que a negativação do nome da parte 

requerente foi indevida, fazendo jus, portanto, à declaração de 

inexistência da dívida objeto da ação. No mesmo sentido é a posição da 

Turma Recursal Única deste Estado: EMENTA: RECURSO INOMINADO – 
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AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA CESSÃO DE 

CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO 

MORAL OCORRENTE – MODALIDADE IN RE IPSA – VALOR FIXADO 

DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não demonstrada de forma clara 

a legalidade e regularidade da cessão de crédito, torna-se imperiosa a 

declaração da inexistência da dívida negativada e sua irregularidade, 

cabendo ao magistrado a condenação em indenização por danos morais, 

dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 146516120178110001/2017, Turma Recursal Única, 

Julgamento em 20.10.2010, publicado no DJE em 20.10.2017) O dano moral 

ocorre na modalidade in re ipsa, pela simples negativação indevida, nos 

moldes da Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de 

Mato Grosso: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro 

de órgão de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade in re 

ipsa, salvo se houver negativação preexistente.” Em que pese a alegação 

da parte ré de que deve ser aplicada a súmula 385 do STJ no presente 

caso uma vez que há outras inscrições em nome da autora e que a 

mesma não comprovou a data em que ocorreu a inscrição em questão, 

verifica-se do extrato da reclamante que a data de ocorrência da inscrição 

objeto dos autos é do dia 08.02.2015, enquanto que a da inscrição 

realizada pela Gazin é do dia 01.06.2015. Ora, se a reclamada juntou 

extrato demonstrando outra data da inclusão da inscrição realizada pela 

Gazin, também poderia ter juntado um extrato demonstrando a data da 

inclusão em questão, a fim de comprovar eventuais inscrições 

pré-existentes, contudo, não trouxe prova contrária quanto à data da 

efetiva negativação, não sendo o caso de aplicação da Súmula 385 do 

STJ. Desta forma, verificada a existência da obrigação de indenização 

pela parte requerida, passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser 

estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto à fixação dos 

danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos 

para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos 

os casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação 

tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma 

natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em 

razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas 

condutas desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que 

o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto 

de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é 

este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, tenho como sensata e 

justa a indenização por danos morais na quantia de R$ 9.540,00 (nove mil 

e quinhentos e quarenta reais). Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) DECLARAR inexistente 

a pendência financeira discutida nos autos; e, b) CONDENAR a requerida 

ao pagamento de indenização no valor de R$ 9.540,00 (nove mil e 

quinhentos e quarenta reais) a título de danos morais, acrescido de juros 

de mora de 1 % ao mês, a contar do evento danoso (data da 

disponibilização – Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC 

desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Inexiste condenação em 

custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). 

Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. P.I.C. Diamantino, 12 de dezembro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-91.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA SIMIAO BOABAID REGIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO0002553A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000110-91.2017.8.11.0005. REQUERENTE: ANA CRISTINA SIMIAO 

BOABAID REGIS REQUERIDO: AVIDA CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme 

permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que as partes 

compuseram, HOMOLOGO o acordo celebrado e JULGO extinto o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do 

CPC. Sem custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). 

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. P. I. C. Diamantino, 12 de dezembro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001124-76.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001124-76.2018.8.11.0005. REQUERENTE: VANDA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 

38, caput, da Lei 9.099/95. Decido. O caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em 

audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova produzida dá 

suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

A reclamante sustenta que teve seu nome negativado em virtude de dívida 

junto à Requerida. Informa, entretanto, que as cobranças são indevidas, 

eis que não possui nenhum débito com a empresa reclamada. Assim, 

afirma que a inscrição indevida lhe ocasionou danos morais, de forma que 

pleiteia a correspondente indenização. Por sua vez, a reclamada alega 

preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, e ausência de 

consulta extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito, e no 

mérito sustenta, em síntese, que a dívida é válida e a inscrição é regular, 

vez que a autora possui contrato junto a ela, estando inadimplente. 

Inicialmente, a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova 

não merece acolhimento, uma vez que no presente caso resta claro a 

relação consumerista entre as partes, bem como a hipossuficiência 

técnica da requerente e a possibilidade da reclamada comprovar a origem 

do débito em discussão, razão pela qual afasto a preliminar suscitada e 

defiro a inversão do ônus probatório. Afasto também a preliminar de 

ausência de consulta extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito. Isso porque, além da parte autora ter juntado aos autos consulta 

retirada do SPC, foi realizada consulta nos Órgãos de proteção ao crédito 

diretamente por esse juízo, constatando a veracidade da inscrição em 

comento. Afastadas as preliminares, passo a análise meritória. Pois bem. 

O caso é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica 

da parte requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Diante 

desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar a origem do débito 

discutido, até porque negativou o nome da parte autora em razão da 

suposta dívida. Denota-se que a ré se limitou a juntar como meio de prova 

apenas prints do sistema interno, sem qualquer outro elemento a 

corroborar a existência do débito inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito. Não há nem mesmo informação sobre os dados pessoais da parte 

autora ou mesmo informação sobre o local para o qual eram enviadas as 

faturas, de forma que a requerida não fez nem mesmo prova indireta da 

contratação. Não basta a juntada de relatórios de ligação, vez que não se 

sabe quem realizou as chamadas, nem de quem partiu e para onde foram 

direcionadas as ligações. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados ao contrato inscrito nos órgãos restritivos são 

inexigíveis, não podendo impor ao consumidor a produção de prova ou 
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contraprova de fato negativo. Partindo desse contexto, observo que a 

inscrição do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito foi 

indevida, portanto, a exclusão do nome do rol de inadimplentes é medida 

que se impõe, restando configurada a ilicitude na conduta da reclamada, o 

que apontam serem presumíveis tanto os danos advindos desta medida 

quanto o nexo causal entre tal conduta e o prejuízo moral experimentado 

pelo reclamante. Além disso, não é demais enfatizar que, conforme se vê 

nos autos, deve-se ocorrer a inversão do ônus probatório, na forma do 

artigo 6º, inciso VIII, do CDC, o que somente sacramenta a procedência 

dos pedidos contidos na exordial ante a inércia da parte reclamada. Desta 

forma, verificada a existência da obrigação de indenização pela parte 

requerida, passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser 

estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto à fixação dos 

danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos 

para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos 

os casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação 

tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma 

natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em 

razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas 

condutas desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que 

o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto 

de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é 

este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, tenho como sensata e 

justa a indenização por danos morais, a quantia de R$ 9.540,00, de acordo 

com a fundamentação delineada. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE 

o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) DECLARAR 

inexistente o débito discutido nos autos no valor de R$ 245,95 (duzentos e 

quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos); e, b) CONDENAR a 

requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 9.540,00 (nove mil 

e quinhentos e quarenta reais) a título de danos morais, acrescido de juros 

de mora de 1 % ao mês, a contar do evento danoso (data da 

disponibilização – Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC 

desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Inexiste condenação em 

custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro 

a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. 

Diamantino, 13 de dezembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001120-73.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON CESAR SILVESTRE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001120-73.2017.8.11.0005. EXEQUENTE: NILTON CESAR SILVESTRE 

EXECUTADO: SICREDI CENTRO NORTE Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor 

mediante alvará de levantamento. 2 – Por consequência, considerando a 

liberação dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, julgo extinta a presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se 

baixa, observadas as formalidades legais. 4 - P.I.C. Diamantino, 13 de 

dezembro 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001103-03.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA FERNANDA DE GODOY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001103-03.2018.8.11.0005. REQUERENTE: MAIRA FERNANDA DE 

GODOY REQUERIDO: SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE 

HIGIENE PESSOAL LTDA Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 

38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova produzida dá 

suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

A parte requerente ingressou com a presente ação reclamatória 

argumentando que teve seu nome inscrito no rol de maus pagadores pela 

requerida em 26.06.2015 por dívida inexistente no valor de R$ 87,58, 

referente ao suposto contrato n. º 000000000010135832. Afirma que não 

possui débito algum com a reclamada, pugnando, assim, pela declaração 

de inexistência do débito, a exclusão da inscrição e danos morais. Por sua 

vez, a reclamada alega a legitimidade do débito, decorrente de compra 

realizada pela autora e entregue devidamente em seu endereço, sem o 

devido adimplemento, requerendo a improcedência da ação. Para tanto, 

junta aos autos nota fiscal de n. 6.893.505, correspondente ao pedido de 

n. 13.717.227, que se refere a venda de diversos produtos pela ré à 

autora, sendo certo que a referida nota fiscal contém os mesmos dados 

da reclamante indicados na inicial, inclusive seu endereço. Junta também 

um documento auxiliar de conhecimento de transporte – DACTE –, no qual 

consta assinatura com o nome e CPF da parte autora, atestando o 

recebimento de produtos remetidos pela reclamada, sendo que a referida 

DACTE faz referência a mesma nota fiscal de compra de produtos da ré 

de n. 6.893.505. Ainda, a reclamada junta aos autos telas de seu sistema 

interno que, embora de difícil compreensão, indicam que o título de n. 

10.135.832 (correspondente ao número do contrato inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito) é referente ao pedido de n. 13.717.227, bem como a 

nota fiscal de n. 6.893.505, com vencimento em 28.03.2015 (mesma data 

que consta na restrição creditícia como sendo a do vencimento do débito 

inscrito). Em impugnação aos referidos documentos, a autora alega a 

necessidade de perícia grafotécnica com o escopo de se verificar a quem 

pertence a assinatura lançada no documento juntado pela reclamada, 

pugnando pela extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Verifica-se que 

no presente caso é necessária a realização de prova pericial, uma vez 

que a parte reclamada comprovou a existência a dívida através dos 

documentos juntados aos autos, contudo, a parte autora sustenta ter sido 

vítima de fraude, afirmando desconhecer o débito, sendo certo que há 

semelhança na assinatura constante do documento juntando pela ré com 

as assinaturas da autora presentes nos documentos juntados com a 

inicial. Portanto, não é possível afirmar a existência de fraude grosseira 

que pudesse ser apurada a olho nu. Sabe-se que o Juizado Especial 

admite a realização de perícia informal, conforme artigo 35 da Lei n. 

9.099/95, que não é o caso da perícia grafotécnica necessária no 

presente caso. Diante do exposto, considerando que a realização de 

perícia mostra-se imprescindível ao deslinde do feito, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II, 

da Lei n. 9.099/95. Inexiste condenação em custas processuais e 

honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte 

autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 13 de 

dezembro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001101-33.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS LAINE BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE
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CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001101-33.2018.8.11.0005. REQUERENTE: LAIS LAINE BISPO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensada a 

apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de outras provas em audiência. Sendo 

assim, face aos princípios da celeridade e economia processual, e com 

suporte do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente 

do pedido. A autora sustenta que desconhece a negativação e não tem 

em mente a solicitação de serviço ou produto que ocasionou a presente 

cobrança, no entanto, foi inscrita nos órgãos de proteção ao crédito por 

dívida inexigível, de modo que pugna pela declaração de inexistência de 

débito e indenização por danos morais. Por sua vez a requerida, em 

defesa, suscitou preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da 

prova e de ausência de documento indispensável, requerendo ao final a 

improcedência da ação. Inicialmente, a preliminar de impossibilidade de 

inversão do ônus da prova não merece acolhimento, uma vez que no 

presente caso resta claro a relação consumerista entre as partes, bem 

como a hipossuficiência técnica do requerente e a possibilidade da 

reclamada comprovar a origem do débito em discussão, razão pela qual 

afasto a preliminar suscitada. A preliminar de ausência de documento 

indispensável também não prospera, pois embora a parte autora não tenha 

juntado aos autos comprovante de endereço em seu nome, em consulta 

realizada por este Juízo observou-se que o endereço cadastrado junto 

aos órgãos de proteção ao crédito aponta a Cidade de Diamantino como 

residência da autora, conforme pode se observar pelo extrato em anexo, 

de modo que afasto a preliminar arguida. Inclusive, é de se anotar que a 

parte autora possui inscrições preexistentes, de modo que se aplica, ao 

caso, a Súmula 385 do STJ. Afastadas as preliminares, passo à análise 

meritória. Pois bem. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida, demonstrar a origem do débito discutido, até porque negativou o 

nome da parte autora em razão da suposta dívida. Denota-se que em sede 

de contestação a ré juntou como meio de prova prints do sistema interno e 

histórico de chamadas originadas e recebidas em nome de terceiro 

estranho ao processo, não havendo, portanto, elementos probatórios que 

evidenciem a regularidade do débito inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito em nome do autor, tais como o cadastro do autor com seus dados 

pessoais, relatórios de uso, contrato, dentre outras provas possíveis. Em 

razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de 

comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e 

a legalidade da restrição apontada é da empresa ré. Diante da inexistência 

de provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, 

através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de 

atendimento telefônico, os débitos vinculados ao contrato inscrito nos 

órgãos restritivos são inexigíveis, não podendo impor ao consumidor a 

produção de prova ou contraprova de fato negativo. Partindo desse 

contexto, observo que a inscrição do nome do reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito foi indevida, portanto, a manutenção da exclusão do 

nome do rol de inadimplentes é medida que se impõe, restando 

configurada a ilicitude na conduta da reclamada, o que apontam serem 

presumíveis os danos advindos desta medida. Além disso, não é demais 

enfatizar que, conforme se vê nos autos, deve-se ocorrer a inversão do 

ônus probatório, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, o que somente 

sacramenta a procedência dos pedidos contidos na exordial ante a inércia 

da parte reclamada. Quanto a analise do “quantum” indenizatório por 

danos morais, entendo que in casu aplica-se a Súmula 385 do Superior 

Tribunal de Justiça, uma vez que a autora possui inscrições preexistentes 

que não estão sendo discutidas judicialmente, conforme se extrai da 

pesquisa realizada por este Juízo junto ao SPC que consta anexada aos 

autos. Assim não há o que se falar em indenização por danos morais 

advindos da conduta da ré. Nesse sentido: CADASTRO RETRITIVO. 

PAGAMENTO. MANUTENÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. 

SUMULA 385 STJ. 1 – A manutenção do nome do consumidor nos órgãos 

de proteção ao credito, configura a insegurança do serviço, caracteriza o 

seu defeito e enseja o dever de indenizar os prejuízos daí advindos (Lei 

8.078/90, art. 14, §1º). 2 – Entretanto, a preexistência de outras inscrições 

no rol de inadimplentes, afasta o direito do consumidor a indenização por 

dano moral (Súmula 385 STJ). (TJ-RJ – APL: 02680649020118190001 RIO 

DE JANEIRO CAPITAL 24 VARA CIVEL, Relator: MILTON FERNANDES DE 

SOUZA, Data de Julgamento: 16/04/2016, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 18/04/2013) Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) 

DECLARAR inexistente o débito discutido nos autos no valor de R$70,35 

(setenta reais e trinta e cinco centavos); e, b) IMPROCEDENTE o pedido de 

indenização por danos morais em razão da aplicação da Súmula 385 do 

STJ. Inexiste condenação em custas processuais e honorários nessa 

fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. 

Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Diamantino, 13 de dezembro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001100-48.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS LAINE BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001100-48.2018.8.11.0005. REQUERENTE: LAIS LAINE BISPO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensada a 

apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de outras provas em audiência. Sendo 

assim, face aos princípios da celeridade e economia processual, e com 

suporte do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente 

do pedido. A autora sustenta que desconhece a negativação e não tem 

em mente a solicitação de serviço ou produto que ocasionou a presente 

cobrança, no entanto, foi inscrita nos órgãos de proteção ao crédito por 

dívida inexigível, de modo que pugna pela declaração de inexistência de 

débito e indenização por danos morais. Por sua vez a requerida, em 

defesa, suscitou preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da 

prova e de ausência de documento indispensável, requerendo ao final a 

improcedência da ação. Inicialmente, a preliminar de impossibilidade de 

inversão do ônus da prova não merece acolhimento, uma vez que no 

presente caso resta claro a relação consumerista entre as partes, bem 

como a hipossuficiência técnica do requerente e a possibilidade da 

reclamada comprovar a origem do débito em discussão, razão pela qual 

afasto a preliminar suscitada. A preliminar de ausência de documento 

indispensável também não prospera, pois embora a parte autora não tenha 

juntado aos autos comprovante de endereço em seu nome, em consulta 

realizada por este Juízo observou-se que o endereço cadastrado junto 

aos órgãos de proteção ao crédito aponta a Cidade de Diamantino como 

residência da autora, conforme pode se observar pelo extrato em anexo, 

de modo que afasto a preliminar arguida. Inclusive, é de se anotar que a 

parte autora possui inscrições preexistentes, de modo que se aplica, ao 

caso, a Súmula 385 do STJ. Afastadas as preliminares, passo à análise 

meritória. Pois bem. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida, demonstrar a origem do débito discutido, até porque negativou o 

nome da parte autora em razão da suposta dívida. Denota-se que em sede 

de contestação a ré juntou como meio de prova prints do sistema interno e 

histórico de chamadas originadas e recebidas em nome de terceiro 

estranho ao processo, não havendo, portanto, elementos probatórios que 

evidenciem a regularidade do débito inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito em nome do autor, tais como o cadastro do autor com seus dados 

pessoais, relatórios de uso, contrato, dentre outras provas possíveis. Em 

razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de 

comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e 

a legalidade da restrição apontada é da empresa ré. Diante da inexistência 

de provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, 
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através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de 

atendimento telefônico, os débitos vinculados ao contrato inscrito nos 

órgãos restritivos são inexigíveis, não podendo impor ao consumidor a 

produção de prova ou contraprova de fato negativo. Partindo desse 

contexto, observo que a inscrição do nome do reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito foi indevida, portanto, a manutenção da exclusão do 

nome do rol de inadimplentes é medida que se impõe, restando 

configurada a ilicitude na conduta da reclamada, o que apontam serem 

presumíveis os danos advindos desta medida. Além disso, não é demais 

enfatizar que, conforme se vê nos autos, deve-se ocorrer a inversão do 

ônus probatório, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, o que somente 

sacramenta a procedência dos pedidos contidos na exordial ante a inércia 

da parte reclamada. Quanto a analise do “quantum” indenizatório por 

danos morais, entendo que in casu aplica-se a Súmula 385 do Superior 

Tribunal de Justiça, uma vez que a autora possui inscrições preexistentes 

que não estão sendo discutidas judicialmente, conforme se extrai da 

pesquisa realizada por este Juízo junto ao SPC que consta anexada aos 

autos. Assim não há o que se falar em indenização por danos morais 

advindos da conduta da ré. Nesse sentido: CADASTRO RETRITIVO. 

PAGAMENTO. MANUTENÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. 

SUMULA 385 STJ. 1 – A manutenção do nome do consumidor nos órgãos 

de proteção ao credito, configura a insegurança do serviço, caracteriza o 

seu defeito e enseja o dever de indenizar os prejuízos daí advindos (Lei 

8.078/90, art. 14, §1º). 2 – Entretanto, a preexistência de outras inscrições 

no rol de inadimplentes, afasta o direito do consumidor a indenização por 

dano moral (Súmula 385 STJ). (TJ-RJ – APL: 02680649020118190001 RIO 

DE JANEIRO CAPITAL 24 VARA CIVEL, Relator: MILTON FERNANDES DE 

SOUZA, Data de Julgamento: 16/04/2016, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 18/04/2013) Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) 

DECLARAR inexistente o débito discutido nos autos no valor de R$200,98 

(duzentos reais e noventa e oito centavos); e, b) IMPROCEDENTE o pedido 

de indenização por danos morais em razão da aplicação da Súmula 385 do 

STJ. Inexiste condenação em custas processuais e honorários nessa 

fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. 

Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Diamantino, 13 de dezembro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 215605 Nr: 6808-97.2018.811.0037

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA CELI NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON NEVES - OAB:MT 18174, 

GILMAR SUBTIL GODINHO - OAB:MT 11.436, LEONARDO COSTA 

NICOLINO - OAB:12900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 791 da CNGC, impulsiono os autos com a finalidade de 

encaminhamento ao Representante do Ministério Público para 

manifestação.

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000132-53.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AVELINE GAIL CALIXTO OAB - MT13476/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. R. D. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar a parte autora para manifestar sobre a certidão negativa do oficial 

de justiça juntada sob a ID 16223527, no prazo de dez dias, requerendo o 

que entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007850-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZILDA RODOLPHO PESTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE SOUZA PESTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007850-67.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA ZILDA RODOLPHO 

PESTANA REQUERIDO: JOAO DE SOUZA PESTANA Vistos etc. Recebo a 

inicial, vez que preenche os requisitos legais previstos no art. 319 do 

Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo 

diploma legal. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

dos artigos 98 e 99, § 3º, do CPC. Analisando o pedido inicial, destaco que 

o art. 1.177 do CPC, que trata da curatela dos interditos, estabelece: “A 

interdição pode ser promovida: I – pelo pai, mãe ou tutor; II - pelo cônjuge 

ou algum parente próximo; III - pelo órgão do Ministério Público.” No 

presente caso, a requerente se trata de filha do requerido, sendo, 

portanto, legtima para o pedido. Quanto ao pedido de antecipação de 

tutela, friso que o Código de Processo Civil assim prevê: Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. Consta, desse modo, a necessidade de evidenciarem-se dois 

requisitos (elementos que indiquem a probabilidade do direito e perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo). Denota-se que o requerido 

é acometido de Alzheimer e, consoante relatório médico, “é considerado 

totalmente inválido e dependente”. Vislumbro daí, o elemento da 

probabilidade do direito. Consigno, ademais, que sendo o o Sr. João 

totalmente inválido e dependente, deve ser-lhe nomeado representante por 

meio de curadoria, ainda que provisória, a fim de garantir-lhe assistência 

necessária enquanto o processo de interdição não é julgado 

definitivamente. Assim, ainda que em sede de cognição sumária dos 

autos, entendo que restaram evidenciados elementos que indiquem a 

probabilidade do direito da autora e o risco ao resultado útil do processo. 

Ante o exposto, defiro a tutela de urgência e nomeio a requerente a 

curadora provisória de seu pai, ora requerido, Sr. João de Souza Pestana. 

Expeça-se o competente termo. Determino a realização de estudo 

psicossocial junto à interditanda, na residência da autora, fixando prazo 

de 20 (vinte) dias para juntada do relatório. Sem prejuízo, designo 

audiência de entrevista[1] para o dia 03/07/2019 às 17h00min. Dê-se vista 

ao Ministério Público. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, servindo cópia da 

presente como mandado. Primavera do Leste, 13/12/2018. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito [1] Interdição. Necessidade 

de interrogatório do interditando. Somente em casos especiais, de 

pessoas gravemente excepcionais, inexiste qualquer sinal de risco de 

fraude, poder-se-á, no interesse do interditando, dispensar o 

interrogatório (TJ 179/166). (apud THEOTONIO NEGRÃO, “CPC e legislação 

processual em vigor”, Saraiva, 44.ª ed., 2012, art. 1.181, nota 2, pág. 

1091).

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007443-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MAIA (REQUERENTE)

JAIR MAIA (REQUERENTE)

SANDRA MAIA (REQUERENTE)

MARLY MAIA MACEDO (REQUERENTE)

LEONIR MAIA LOPES (REQUERENTE)

MARIA MAIA MATTOS (REQUERENTE)

DELIR MAIA (REQUERENTE)

JOSE MAIA (REQUERENTE)

ENEDIR MAIA (REQUERENTE)
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IDE MAIA (REQUERENTE)

ELIAS MAIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007443-61.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LEONIR MAIA LOPES, IDE 

MAIA, ELIANE MAIA, SANDRA MAIA, DELIR MAIA, JAIR MAIA, ELIAS 

MAIA, ENEDIR MAIA, MARLY MAIA MACEDO, JOSE MAIA, MARIA MAIA 

MATTOS REQUERIDO: ESTE JUÍZO Vistos etc. Recebo a inicial na forma 

posta (Ação de Arrolamento Sumário), tendo em vista que os herdeiros 

são maiores e capazes, além de concordes com a partilha, nos termos do 

art. 659 e seguintes do CPC. Defiro os benefícios da Gratuidade da 

Justiça. Friso ser desnecessário o recolhimento prévio do ITCMD e dos 

demais tributos, nos termos do art. 659 a 663, do CPC. Nesse sentido, 

friso: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO 

CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO 

CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. 

HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. 1. Não se configura a alegada ofensa 

ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o 

Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira 

amplamente fundamentada, a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 

2. Na sistemática de apuração do ITCMD, há que observar, inicialmente, o 

disposto no art. 35, parágrafo único, do CTN, segundo o qual, nas 

transmissões causa mortis, ocorrem tantos fatos geradores distintos 

quantos sejam os herdeiros ou legatários. 3. Embora a herança seja 

transmitida, desde logo, com a abertura da sucessão (art. 1.784 do Código 

Civil), a exigibilidade do imposto sucessório fica na dependência da 

precisa identificação do patrimônio transferido e dos herdeiros ou 

legatários, para que sejam apurados os "tantos fatos geradores distintos" 

a que alude o citado parágrafo único do art. 35, sendo essa a lógica que 

inspirou a edição das Súmulas 112, 113 e 114 do STF. 4. O regime do 

ITCMD revela, portanto, que apenas com a prolação da sentença de 

homologação da partilha é possível identificar perfeitamente os aspectos 

material, pessoal e quantitativo da hipótese normativa, tornando possível a 

realização do lançamento (cf. REsp 752.808/RJ, Rel. Ministro Teori Albino 

Zavascki, Primeira Turma, julgado em 17.5.2007, DJ 4.6.2007, p. 306; AgRg 

no REsp 1257451/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 

julgado em 6.9.2011, DJe 13.9.2011). 5. Pelas características da 

transmissão causa mortis, não há como exigir o imposto antes do 

reconhecimento judicial do direito dos sucessores, seja mediante 

Arrolamento Sumário, seja na forma de Inventário, procedimento mais 

complexo. 6. Recurso Especial não provido" (STJ, REsp 1.660.491/RS, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/06/2017). 

Compulsando a exordial, constato que a falecida deixou dívidas, as quais 

deverão ser suportadas pelo espólio, estando, por ora, a homologação da 

partilha obstada pela ausência de reserva de bem e manifestação do 

credor quanto à esta, nos termos do art. 663, parágrafo único, do CPC. 

Outrossim, não estão colacionadas as certidões negativas suficientes à 

comprovação de que a falecida não deixou débitos junto às Fazendas 

Públicas. Ante o exposto, nomeio inventariante a requerente Leonir, o qual 

deverá, nos termos do art. 660 a 663, do CPC[1], independente de termo 

de compromisso, no prazo de 30 dias, emendar as primeiras declarações 

para: a) reservar bem suficiente para o pagamento da dívida e informar os 

dados para notificação do credor; b) colacionar as certidões negativas 

municipal, estadual (1. certidão negativa de débitos expedida pela SEFAZ; 

2. certidão negativa de débitos expedida pela PGE) e federal. Com a 

regularização da inicial pela inventariante, intime-se o credor a fim de que 

manifeste concordância ou impugnação à reserva, no prazo de 15 dias. 

Transcorrido o prazo do credor, intime-se a inventariante para trazer aos 

autos plano de partilha e reserva de bens subscrito por todos os 

herdeiros em caso de concordância ou manifestar-se requerendo o que 

entender de direito em caso de discordância, no prazo de 15 dias. Em 

seguida, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Primavera 

do Leste, 13/12/2018. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de 

Direito [1] CPC. Art. 660. Na petição de inventário, que se processará na 

forma de arrolamento sumário, independentemente da lavratura de termos 

de qualquer espécie, os herdeiros: I - requererão ao juiz a nomeação do 

inventariante que designarem; II - declararão os títulos dos herdeiros e os 

bens do espólio, observado o disposto no art. 630; III - atribuirão valor aos 

bens do espólio, para fins de partilha. Art. 661. Ressalvada a hipótese 

prevista no parágrafo único do art. 663, não se procederá à avaliação dos 

bens do espólio para nenhuma finalidade. Art. 662. No arrolamento, não 

serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao 

pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes 

sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. § 1o A taxa 

judiciária, se devida, será calculada com base no valor atribuído pelos 

herdeiros, cabendo ao fisco, se apurar em processo administrativo valor 

diverso do estimado, exigir a eventual diferença pelos meios adequados 

ao lançamento de créditos tributários em geral. § 2o O imposto de 

transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser 

a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas 

aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros. Art. 663. A 

existência de credores do espólio não impedirá a homologação da partilha 

ou da adjudicação, se forem reservados bens suficientes para o 

pagamento da dívida. Parágrafo único. A reserva de bens será realizada 

pelo valor estimado pelas partes, salvo se o credor, regularmente 

notificado, impugnar a estimativa, caso em que se promoverá a avaliação 

dos bens a serem reservados.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006921-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ILDO MAZOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVIRA FORNER MAZOTTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006921-34.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ILDO MAZOTTI REQUERIDO: 

ALVIRA FORNER MAZOTTI Vistos etc. Recebo a inicial, ponderando que o 

rito a ser seguido (arrolamento sumário, comum ou inventário propriamente 

dito) deverá ser melhor analisado após manifestação da inventariante. 

Assim, por ora, nomeio a requerente inventariante para que informe a 

modalidade de transmissão dos bens deixados em razão do óbito, 

apresentando consequentemente, plano de partilha em caso de 

arrolamento sumário (art. 659 a 663, do CPC), suas declarações em caso 

de arrolamento comum (art. 664 a 667, do CPC) ou primeiras declarações 

caso se trate de ação de inventário. Independente do rito a ser adotado, 

considerando a necessidade de verificar a situação da falecida junto às 

Fazendas Públicas, deverá, ainda, a inventariante colacionar aos autos as 

certidões negativas das Fazendas Públicas Municipal, Estadual (1. 

certidão negativa de débitos expedida pela SEFAZ; 2. certidão negativa de 

débitos expedida pela PGE) e Federal. Após o cumprimento da presente 

ordem pela inventariante, venham os autos conclusos para homologação 

da partilha ou novas deliberações, conforme o rito a ser tomado. Intime-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste, 13/12/2018. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165912 Nr: 3131-30.2016.811.0037

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DADS, MMADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS 

FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS
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AUTOS N.º 3131-30.2016.811.0037

 ESPÉCIE: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: DANIELA ANDRADE DE SOUSA e MAISA MARIA 

ANDRADE DOS SANTOS

PARTE RÉQUERIDA: CLERES JOSE DE SOUSA

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: CLERES JOSE DE SOUSA

FINALIDADE: CITAÇÃO do requerido dos termos da ação, bem como 

INTIMAÇÃO para comparecer à Audiência de Conciliação, Instrução e 

Julgamento no dia 20/03/2019 às 16:30, no Edifício do Fórum, nessa 

cidade.

RESUMO DA INICIAL: A requerente é filha do requerido, ocorre que o 

requerido se nega a contribuir regularmente com o sustento de sua filha, 

ficando, os encargos de alimentação, educação, vestuário e higiene da 

requerente, despendidos precariamente por sua genitora, em face de tal 

situação, a requerente se viu obrigada a buscar a tutela jurisdicional, 

porque resta manifesto que sua mão não possui recursos suficientes para 

prover sozinha a subsistência da filha. Assim, por terem os pais a 

obrigação conjunta de assistir a sua filha, requer que se estabeleça 

alimentos a favor da requerida e desfavor do requerido.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls.39, considerando que o requerido não foi localizado 

no endereço indicado nos autos, procedo à busca de endereço pelos 

sistemas eletrônicos conveniados ao Tribunal de Justiça. Obtido endereço 

diverso do constante no feito, proceda-se a citação do executado e sua 

intimação para comparecimento à audiência de conciliação, instrução e 

julgamento que designo para o dia 20/03/2019 às 16h:30min.

Não sendo obtido endereço, caso seja idêntico ao já apurado nos autos, 

desde já, determino sua citação editalícia, nos termos do art. 256, II, do 

CPC. Em atenção ao disposto no art. 257, III, do CPC, fixo o prazo de 20 

(vinte) dias. Transcorrido o prazo assinalado, sem apresentação de 

resposta, desde já, nomeio Defensor Público para apresente defesa em 

favor do executado, no prazo de lei. Na hipótese acima exposta, 

encaminhem-se os autos à Defensoria Pública. Em seguida, intime-se a 

requerente para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, conclusos.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Primavera do Leste - MT, 13 de dezembro de 2018.

Lindinalva Lopes da Silva Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34279 Nr: 2575-14.2005.811.0037

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCMDFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE DONIN - 

OAB:9.527/MT, EDNA MARIA ARDENGHI DE CARVALHO - 

OAB:PR-10.357, RUBENS PEREIRA DE CARVALHO - OAB:16.794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO EUGÊNIO 

FERNANDES FILHO - OAB:6.226-A/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:164.246 SP, 

NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 Considerando o pedido de fls. 503/506, impulsiono os autos intimando a 

parte requerida para se maifestar quanto ao pedido de cancelamento de 

audiência designada e julgamento antecipado da lide, no prazo de 5(cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163083 Nr: 1711-87.2016.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNILSON SOARES DA SILVA JUNIOR, VICTOR 

FERNANDO MULLER SOARES, SILVIA REGINA MULLER, VICTOR HUGO 

FERREIRA SOARES, JVMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNILSON SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA ROSSAROLLA BANDO - 

OAB:12951/MT, Manoel Mazzutti Neto - OAB:OAB-MT 16.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a representante Silvia Regina Muller da autora Julia 

Vitória Mullher Soares não foi localizada conforme certidão de fls.133, 

intimo os Advogados Manoel Mazutti Neto OAB 16647/MT e Janaina 

Rossarolla Bando OAB 12951/MT, para comparecerem na Audiência de 

Mediação, na sala de conciliação do Fórum, acompanhado de suas 

clientes acima mencionadas.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004515-74.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PAIM DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALVES DAUFENBACK OAB - SP325478 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA NO PRAZO DE 15(QUINZE) 

INPUGNAR A CONTESTAÇÃO JUNTADO NO ID 10781396.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004093-02.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ADRIANO BARCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772/O (ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

MARIANA CALVO CARUCCIO OAB - MT19412/O (ADVOGADO(A))

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR GOMES (EXECUTADO)

BATISTA DA SILVA & GOMES LTDA - EPP (EXECUTADO)

ADRIANO BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMO A PARTE EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

DO OFICIAL DE JUSTIÇA JUNTADA NO ID 10605270.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000911-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMAVERA DO LESTE INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA ACACIA RIBEIRO DA SILVA (RÉU)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA QUERENDO IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO DO ID 14163615, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004466-33.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ABADIA DE FARIA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA CRISTINA ALVES ANGIOLETO OAB - 057.193.941-41 

(PROCURADOR)

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO(A))
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KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NUNES FILHO (RÉU)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE O OFICIO 

JUNTADO NO ID 13001022.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003916-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA PAULA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE DA DECISÃO DO ID 14857013, BEM COMO 

DA AUDIÊNCIA DESIGNADA CONFORME CERTIDÃO ABAIXO 

TRANSCRITA: Processo: 1003916-04.2018.8.11.0037; AUTOR(A): FABIA 

PAULA DE OLIVEIRA RÉU: BANCO PAN S.A. O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª 

VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a determinação retro, 

designa a audiência de conciliação para o dia 23 de janeiro de 2019, às 

13h30min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. 

Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste - MT, 21 de outubro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005932-28.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

CAROLINA VERDERIO DA SILVA OAB - MT20762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (RÉU)

 

INTIMO A PARTE DA DECISÃO DO ID 1485995, BEM COMO DA AUDIÊNCIA 

DESIGNADA CONFORME CERTIDÃO ABAIXO TRANSCRITA: Processo: 

1005932-28.2018.8.11.0037; AUTOR(A): COOALESTE - COOPERATIVA 

AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO 

GROSSO RÉU: JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA O GESTOR 

JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a determinação retro, 

designa a audiência de conciliação para o dia 23 de janeiro de 2019, às 

14h00min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. 

Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste - MT, 21 de outubro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000298-85.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON APARECIDO GOMES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007662A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO PALMEIRA DOS SANTOS (RÉU)

FAZENDA SÃO JOSE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179/O (ADVOGADO(A))

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO(A))

TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA OAB - MT0019497A (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE LIMA ROSSONI OAB - MT0018581A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1000298-85.2017.8.11.0037; 

AUTOR(A): ROBSON APARECIDO GOMES DE ALMEIDA RÉU: OTAVIO 

PALMEIRA DOS SANTOS, FAZENDA SÃO JOSE Diante das informações 

contidas no termo de audiência juntada retro, designa-se a audiência de 

conciliação para o dia 30 de janeiro de 2019, às 15h30min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) 

constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para 

que compareçam na oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste - MT, 13 de dezembro de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor 

Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO 

LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 

- Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005917-59.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

CAROLINA VERDERIO DA SILVA OAB - MT20762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTIL DE BONA (RÉU)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE DA DECISÃO DO ID 14986154, BEM COMO 

DA AUDIÊNCIA DESIGNADA CONFORME CERTIDÃO ABAIXO 

TRANSCRITA: " Processo: 1005917-59.2018.8.11.0037; AUTOR(A): 

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO RÉU: GENTIL DE BONA O GESTOR 

JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a determinação retro, 

designa a audiência de conciliação para o dia 23 de janeiro de 2019, às 

14h30min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca 

Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste - MT, 21 de outubro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000832-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OSNI PODANOSQUI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO as partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000832-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OSNI PODANOSQUI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO as partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001371-58.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL ROBERTO MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO as partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001371-58.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL ROBERTO MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO as partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001429-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA JACOB DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO as partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001429-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA JACOB DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO as partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001393-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER PINHEIRO LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO as partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001393-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER PINHEIRO LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO as partes para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 

1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005969-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA CASSIA MELO ZATA (AUTOR(A))

IZABELA MELO ZATA (AUTOR(A))

OTAVIO ALVIZE ZATA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO(A))

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALBERTO GOELLNER (RÉU)

 

INTIMO A PARTE REQUERENTE DA DECISÃO DO ID 15246458, BEM COMO 

DA AUDIÊNCIA DESIGNADA CONFORME CERTIDÃO ABAIXO 

TRANSCRITA: Processo: 1005969-55.2018.8.11.0037; AUTOR(A): 

OTAVIO ALVIZE ZATA, RAFAELA CASSIA MELO ZATA, IZABELA MELO 

ZATA RÉU: LUIZ ALBERTO GOELLNER O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª 

VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a determinação retro, 

designa a audiência de conciliação para o dia 23 de janeiro de 2019, às 

15h00min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. 

Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados. As partes ficam advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou defensores 

públicos. Primavera do Leste - MT, 21 de outubro de 2018. Ésio Martins de 

Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 

3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1006160-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LAERTE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA GOELLNER (EXECUTADO)

LUIZ ALBERTO GOELLNER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Certifico que nesta data procedi a 

entrega da carta precatória ao advogado Dr. Julio Cesar Speranza Junior, 

OAB/MT 15.290, o qual foi intimado para comprovar a distribuição da 

missiva na Comarca Deprecada. Prazo: 10 dias. PRIMAVERA DO LESTE, 

13 de dezembro de 2018. Atenciosamente, SAULO DE SOUZA CAETANO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO 

LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7464 Nr: 73-83.1997.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO ROMANO RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado da parte requerente para 

manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual 

encontra-se gerada no sistema, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152546 Nr: 5594-76.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITE CARDOSO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA VIEIRA DOS 

SANTOS FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado da parte requerente, para 

manifestar acerca do petitório de f.103, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136295 Nr: 7792-23.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEREGEL COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI TELECOMUNICAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:OAB/MT 12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A, maira barco dos santos - 

OAB:24513/O

 Certifico que nesta data INTIMO os Advogados do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32075 Nr: 194-33.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO SAM AGRICULTURA E PECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROGÉRIO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, ELIAS HORÁCIO DA SILVA - OAB:MT/816, 

ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:MT/10074, JOACIR JOLANDO 

NEVES - OAB:MT 3610-B, Paula Vanessa Damaren Santos - 

OAB:24958/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado da parte executada, para 

manifestar acerca do petitório de f.154, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133069 Nr: 5256-39.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANDA LAYANA NEPOMUCENO SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOSSA SENHORA DE MEDIANEIRA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado da parte requerente, para 

manifestar acerca das informações apresentada pela JUCEMAT, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165327 Nr: 2822-09.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. C. TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:MT/ 15.948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, Jéssica Hellen Oliveira Umbelino - OAB:MT/18900, 

JOÃO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - OAB:16289/A, JOSLAINE 

FÁBIA DE ANDRADE - OAB:6900, LORENA MARIA PEREIRA GAIVA - 

OAB:MT/ 19.122

 Tendo em vista a devolução da carta precatória, INTIMO o advogado da 

parte requerente para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130138 Nr: 2844-38.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVIDIO PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WARLEY FERREIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado da parte requerente para 

manifestar-se acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual 

encontra-se gerada no sistema, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111819 Nr: 2259-54.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Ignez de Jesus Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado da parte requerente para 

manifestar-se acerca da Correspondência Devolvida juntada aos autos, 

com a seguinte informação: DESCONHECIDO, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159788 Nr: 310-53.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - 

OAB:15.280-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:MT/ 15.948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, Jéssica Hellen Oliveira Umbelino - OAB:MT/18900, 

JOSLAINE FÁBIA DE ANDRADE - OAB:6900, LORENA MARIA PEREIRA 

GAIVA - OAB:MT/ 19.122

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado da parte requerida, para 

manifestar acerca do petitório de f.113, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158598 Nr: 8401-69.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIADNE CAROLINA REGO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:MT 17498, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado do Autor para que especifique os respectivos 

endereços do requerido ARIADNE CAROLINA REGO SILVA, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124791 Nr: 7364-75.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO CENTRO DA ECONOMIA 

LTDA - ME, Alderacy José Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FONTOLAN 

SCARAMUZZA - OAB:SP/ 220482, DIMAS SANTIAGO DE OLIVEIRA - 

OAB:SP/ 197376-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado do Autor para que especifique os respectivos 

endereços do requerido ALDERACY JOSÉ ALVES, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2981 Nr: 112-17.1996.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA FRANÇA MONTORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA FRANÇA MONTORO - 

OAB:MT 20871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:MT/4729-A

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado das partes, para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100681 Nr: 217-66.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI BARBOSA GUTIERRES ALMEIDA, 

SEVERINO PASQUALI, EZILDA DE ALMEIDA PASQUALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PASQUALI - 

OAB:27753/RS

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado da parte requerente, para 

integralizar o litisconsórcio passivo necessário, mediante requerimento de 

citação dos coproprietários, no prazo de 5 (cinco) dias.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000452-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO CONCEICAO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

DO OFICIAL DE JUSTIÇA DO ID 1182811.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008051-59.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. C. N. H. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1008051-59.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: JOSE FLAVIO DA 

SILVA Vistos. Analisando os autos, verifico que não consta o pagamento 

das custas processuais de distribuição. Assim, determino o recolhimento 

das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 

290 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de 

dezembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001300-90.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG0056526A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO FERNANDO OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

ACRESUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002103-39.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LEONI ALVES DE FREITAS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008056-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR CLEMENTINO POSPIECHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIARA REGINA MATOS DA ROCHA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1008056-81.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JAIR CLEMENTINO 

POSPIECHA REQUERIDO: MAIARA REGINA MATOS DA ROCHA Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE 

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA movida por JAIR CLEMENTINO 

POSPIECHA em face de MAIARA REGINA MATOS DA ROCHA, ambos 

qualificados nos autos. Analisando a petição inicial, observo que foram 

preenchidos os requisitos mínimos exigidos pela lei, de modo que recebo a 

exordial, nos termos dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo 

Civil. Cite-se a parte requerida, para, querendo, apresentar contestação, 

no prazo legal. Caso seja apresentada contestação, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de quinze dias úteis, apresente impugnação à 

contestação. Ressalte-se que, de acordo com o artigo 3º, §3º, Código de 

Processo Civil, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, 

podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e não somente na 

audiência inicial. Assim, em respeito à primazia da autocomposição, 

designo audiência de conciliação para o dia 21 de fevereiro de 2019, às 

16h20min, a ser realizada pelo conciliador, na sede do Fórum desta 

Comarca. Conste no mandado que o banco requerido deverá encaminhar 

representante com poderes para transigir. Consigne-se que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art.334, §8º, do 

CPC). Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, 

para comparecerem na audiência designada, não havendo advogado 

constituído, intime-se pessoalmente. Defiro o pedido da gratuidade da 

assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de dezembro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007955-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA C MARQUETTI - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007955-44.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: CLAUDIA C MARQUETTI - EPP Vistos. Analisando os autos, 

verifico que não consta o pagamento das custas processuais de 

distribuição. Assim, determino o recolhimento das custas processuais no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de dezembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008049-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE CONRADO GUERO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1008049-89.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: VALDIRENE CONRADO GUERO Vistos. Analisando os autos, 

verifico que não consta o pagamento das custas processuais de 

distribuição. Assim, determino o recolhimento das custas processuais no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de dezembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001525-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELATORRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que até a presente data a parte autora não manifestou sobre a 

certidão do Oficial de Justiça , apesar de intimada pelo DJE. Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora requerer o que de direito , 

prazo legal. sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001583-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. F. J. (EXECUTADO)

 

Certifico que até presente data a parte autora não manifestou nos autos, 

apesar de intimada pelo DJE. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para requerer o que de direito , no prazo legal, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003978-78.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIR MARIA GNOATTO VIANA (EXECUTADO)

MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003978-78.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: MATEUS EDUARDO 

GONCALVES VIANA, JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR 

MARIA GNOATTO VIANA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TITULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de 

MATEUS EDUARDO GONÇALVES VIANA, JOSÉ ANTONIO GONÇALVES 
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VIANA e IVANIR MARIA GNOATTO VIANA, todos qualificados nos autos. 

No Id. 13276556, as partes realizaram composição amigável e pugnaram 

pela homologação do acordo e a suspensão do feito até a liquidação final 

da dívida, bem como a expedição de ofícios para a retirada de restrições 

em nome dos executados nos órgão de proteção ao crédito. É a síntese 

do relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que 

houve acordo entre as partes litigantes, devidamente representadas por 

seus procuradores, as quais estabelecem parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, razão pela qual 

pugnam pela homologação do acordo e suspensão do feito até a 

liquidação final da dívida. Assim sendo, como as partes apresentaram ao 

juízo solução pacificadora para o litígio e sendo direito transigível, devida é 

a homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, o ACORDO 

acima entabulado, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se for o 

caso, fazendo seus termos parte integrante desta decisão. Defiro o 

pedido de item “II” e, em consequência, determino a penhora dos imóveis 

dados em garantia, indicados na Cláusula Oitava do acordo (Id. 13276556 

– pág. 35). Consigno, desde já, que o pedido de averbação na matrícula do 

imóveis penhorados é diligência que compete à parte, nos temos do artigo 

844 do Código de Processo Civil, in verbis: "Art. 844. Para presunção 

absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar 

a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante 

apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de 

mandado judicial." Intimem-se as partes para se manifestarem sobre os 

bloqueios de Id. 12807803/12807793, requerendo o que entenderem de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Verifico que não há restrições 

inseridas nos nomes dos executados junto aos órgão de proteção ao 

crédito neste feito a serem baixadas por este juízo. Sem prejuízo, 

determino a suspensão do processo até 28/04/2028, nos termos dos 

artigos 313, II, 921, I e 922, todos do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo de suspensão, intimem-se as partes para informarem se o acordo 

foi integralmente cumprido. Custas e taxas processuais e honorários 

advocatícios nos termos do acordo. Após, certifique-se e concluso para 

sentença. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 11 de outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000822-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ORLEANS BRITO BEZERRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007867-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI CAMARGO (RÉU)

ROSA SALETI DE SOUZA CAMARGO (RÉU)

DARCIANO DE SOUZA CAMARGO (RÉU)

 

Certifico que foi recolhida diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

3.315,14 (três mil trezentos e quinze reais e quatorze centavos), para 

diligência na cidade de Santo Antonio do Leste-MT, contudo, os requeridos 

são todos residentes na cidade de Primavera do Leste-MT, conforme 

consta da inicial, deste modo, impulsiono o presente feito, com a finalidade 

de intimar o autor para informar se os requeridos serão citados no 

endereço da inicial ou se irá indicar outro endereço que corresponda ao 

depósito da referida diligência, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007867-06.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI CAMARGO (RÉU)

ROSA SALETI DE SOUZA CAMARGO (RÉU)

DARCIANO DE SOUZA CAMARGO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007867-06.2018.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

DARCIANO DE SOUZA CAMARGO, DARCI CAMARGO, ROSA SALETI DE 

SOUZA CAMARGO Vistos. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA movida por 

BANCO DO BRASIL S/A em face de DARCIANO DE SOUSA CAMARGO, 

DARCI CAMARGO e ROSA SALETI DE SOUZA CAMARGO, qualificados 

nos autos. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita 

sem eficácia de título executivo, de modo que a monitória é pertinente (art. 

700, Código de Processo Civil). Não estando presentes as hipótese de 

improcedência liminar do pedido, defiro a expedição de mandado de 

pagamento e concedo aos requeridos o prazo de 15 (quinze) dias para o 

cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por 

cento) do valor da causa, conforme determinação legal do artigo 701, 

caput, do Código de Processo Civil, ficando isento do pagamento de 

custas processuais se o cumprir no prazo, nos termos do §1º do artigo 

supracitado. Fica facultado aos requeridos, no mesmo prazo, opor, nos 

próprios autos, Embargos à Ação Monitória, alertando-o de que, nos 

termos do artigo 702, §2º, do Código de Processo Civil, quando este alegar 

que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de 

imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo 

discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição liminar, se esse 

for o único fundamento. Ainda, poderão os requeridos, no prazo para 

oposição dos Embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e, 

comprovado o depósito de 30% (trinta por cento) do valor objeto da 

pretensão monitória, acrescido das custas e dos honorários advocatícios 

de 5% (art. 701, parte final, do Código de Processo Civil), requerer o 

parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescida da 

correção monetária e dos juros legais, nos termos dos artigos 916 c/c 

701, §5º, ambos do Código de Processo Civil. Ficam os requeridos 

alertados de que, não sendo cumprido o mandado, não sendo opostos 

Embargos Monitórios e não sendo requerido o parcelamento na forma dos 

artigos acima citados, constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, na forma do artigo 702, §8º, do Código de Processo Civil, 

seguindo-se à fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

513 e seguintes do Código de Processo Civil. Citem-se. Ressalte-se que, 

de acordo com o artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no 

curso do processo e não somente na audiência inicial. Assim, em respeito 

à primazia da autocomposição, designo audiência de conciliação para o 

dia 21 de fevereiro de 2019, às 15h20min, a ser realizada pelo conciliador, 

na sede do Fórum desta Comarca. Intimem-se as partes, na pessoa de 

seus respectivos advogados, para comparecerem a audiência designada, 

não havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. Via 

digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como mandado, carta 

precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser 

acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se 

de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 

4º e 6º, ambos do Código de Processo Civil, fica vedado o exercício da 

faculdade prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 11 de dezembro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127167 Nr: 147-44.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIUMUNDO MARCOS SIMON LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANNY CALMON RAFAEL - 

OAB:21897/O, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:MT 17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15(cinco) dias, dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50832 Nr: 6171-35.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO HERMES LOCATELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIRO GUENO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI - 

OAB:MT 8239-B, Luis Carlos Conejo - OAB:MT 13056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHÃO - OAB:MT/ 13.089-A, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:MT/3504-A, PRISCILA KATIA MIGUEL FAKINE 

- OAB:13706/MT

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte Autora para manifestar sobre documentos de fls. 539, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5320 Nr: 226-82.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO REICHE NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel De Aguiar Aniceto - 

OAB:232070 SP, JOSÉ PEDROSA NETO - OAB:13.763/MT, MARISTELA 

CLARO ALLAGE - OAB:4200/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE BACALTCHUK - 

OAB:4404-A/MT, JOSE RAVANELLO - OAB:MT 3291, MARCELO 

PILOTO MACIEL - OAB:8222-B-MT, Martim Afonso Xavier da Silveira 

Júnior - OAB:5095-A MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO MARCELO PILOTO MACIEL, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112536 Nr: 3044-16.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON GHISLENI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE ALVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO MARCELO ALVES CAMPOS , PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54739 Nr: 2305-82.2008.811.0037

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAL BRASIL TRANSPORTE DE CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUENO ARMAZÉNS GERAIS LTDA, UMBERTO 

JOÃO GUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucia Elizabete devecchi - 

OAB:9223/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHÃO - OAB:MT/ 13.089-A, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:MT/3504-A

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte Requerida para, no prazo de 05(cinco) dias, retirar carta 

precatória para as devidas providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163190 Nr: 1759-46.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELA VISTA ATACADISTA LTDA, MARCIO 

LUIZ APPOLARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:MT 15.445, 

MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:MT/ 5.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte REQUERENTE para, no prazo de 05(cinco) dias, retirar 

carta precatória para as devidas providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118359 Nr: 711-57.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILELA & MENDONÇA LTDA, SANDRO 

VILELA, RENATA NAVES MENDONÇA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte REQUERENTE para, no prazo de 05(cinco) dias, retirar 

carta precatória para as devidas providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17158 Nr: 1981-39.2001.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: METASA S/A - INDUSTRIA METALURGICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROGÉRIO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B, Cleber Junior Stiegemeier - OAB:12198-B, FLÁVIO 

MULLER - OAB:5841, RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - 

OAB:8250-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SIVIERO BOTELHO DA 

SILVA - OAB:5929/MT, HUMBERTO AIDAMUS DE LAMÔNICA FREIRE - 

OAB:6000/MT

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte REQUERENTE para, no prazo de 05(cinco) dias, retirar 

carta precatória para as devidas providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137891 Nr: 8941-54.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI NELSON ZUFFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÁRIO CARNEIRO FILHO, IVO CABRAL DE 

MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129 -A MT, Karolaine Vitoria Deniz Brasil - OAB:22658/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte REQUERENTE para, no prazo de 05(cinco) dias, retirar 
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carta precatória para as devidas providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137046 Nr: 8320-57.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO SIMÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEONI ANTONIO FACCIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BARBOSA SIMÕES - 

OAB:MT/18937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESA MARTIGNAGO DE 

SOUZA - OAB:MT/13974, ANDREY HERGET - OAB:16575/PR, ANGELICA 

CITOLIN - OAB:69805/PR, ERLON ANTONIO MEDEIROS - OAB:25537/PR, 

MARI SANDRA CANTON - OAB:60998/PR, PATRÍCIA SCHARLENE 

ARAÚJO TOFANELLI - OAB:54437

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte REQUERENTE para, no prazo de 05(cinco) dias, retirar 

carta precatória para as devidas providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6239 Nr: 64-87.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETERMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES 

LTDA, AILTON NOGUEIRA DA SILVA, MILSON ANTONIO FUZETI, ADRIANA 

AIRES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA CORSINO 

GONÇALVES - OAB:6.866, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, EDMUNDO MARCELO CARDOSO - 

OAB:3.449-MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:MT 17498, NAYARA 

SANTOS DE MORAES - OAB:MT 20215, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS CONEJO - 

OAB:13.056 MT, Martim Afonso Xavier da Silveira Júnior - 

OAB:5095-A MT

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar as partes para manifestarem sobre o documento de fls. 

447/449, requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 05(cinco) 

dias.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001690-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NIVACI CARDOSO DE SOUZA (EXEQUENTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

LYGIA MARCIA CORREA DE ALMEIDA OAB - MT0019649A-O 

(ADVOGADO(A))

QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001690-60.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: NIVACI CARDOSO DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Analisando os autos, verifico que estão pendentes de pagamento 

as notas fiscais n º 4504 e nº 4607, referentes aos serviços prestados 

nos meses de outubro e novembro de 2018. Todavia, analisando 

detidamente a nota fiscal nº 4607, verifico que foi composta no importe de 

R$ 12.010,67 (doze mil, dez reais e noventa e sete centavos), sendo que 

o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) refere-se à Remoção 

da paciente para consulta no dia 26/11/2018. Contudo, importante 

consignar que, uma vez ajuizada a demanda, a prestação de serviços se 

limita ao que foi deferido pelo Juízo, ou seja, no caso dos autos, apenas e 

tão somente o serviço de home care, de modo que não cabe à empresa 

prestadora do serviço realizar transporte da paciente, deslocando-a para 

onde quer ou tenha que ir, as custas do Poder Público, sem a autorização 

de pagamento de referidas despesas, até porque não houve urgência no 

translado, visto que o procedimento fora agendado com antecedência. 

Não é demais lembrar que a judicialização da saúde há muito sobrecarrega 

o Poder Judiciário que tenta, incessantemente, fazer justiça dentre todos 

aqueles que a ele se socorrem. Dessa forma, considerando a ausência de 

determinação e autorização judicial para a remoção da paciente ao 

comparecimento de consulta, INDEFIRO o pagamento no valor de R$ 

250,00 da nota fiscal nº 4607. Assim, determino o bloqueio do valor 

relativo ao custeio do Home Care, na modalidade internação domiciliar, na 

importância de 23.753,69 (vinte e três mil, setecentos e sessenta reais e 

sessenta e nove centavos), com observância das notas fiscais 

apresentadas, conforme memorial descritivo abaixo: NOTA FISCAL 

VALOR PERÍODO ID Nº 4504 R$11.993,02 01/10/2018 a 31/10/2018 

16407456 Nº 4607 R$11.760,67 (descontado o valor de R$ 250,00) 

01/11/2018 a 30/11/2018 16961530 TOTAL R$ 23.753,69 Proceda-se a 

transferência do numerário (pagamento) à empresa prestadora do 

serviço. Tratando-se de prestação continuativa, é obrigatória a renovação 

e apresentação periódica do RELATÓRIO MÉDICO, MENSALMENTE, sob 

pena de perda de eficácia da medida (Prov.02/2015-CGJ, artigo11). 

Requisite-se à Secretaria Estadual de Saúde a avaliação quanto ao grau 

de complexidade assistencial, com declinação específica da elegibilidade 

ou não da paciente em permanecer com a internação domiciliar em regime 

de home care, em 05 (cinco) dias. Sem prejuízo, intime-se a empresa 

QUALYCARE para, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos 

orçamento com a adequação do tratamento fornecido, conforme a 

avaliação de id n. 16268204 – página 08. Cumpram-se as demais 

determinações do Provimento n.º 02/2015-CGJ. Ciência ao Ministério 

Público. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cutelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de dezembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102047 Nr: 1469-07.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASILINO ALVEZ CARDOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA 

NASCIMENTO - OAB:229900, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - 

OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria, para que devolva os autos, de acordo 

com as novas regras do Código de Processo Civil :Art. 234. Os 

advogados Públicos ou Privados, devem restituir os autos no prazo do ato 

a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10, artigo 431.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(art.435, inc. II - CNGC).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102547 Nr: 8663-92.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCELENA MIRANDA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCELENA MIRANDA MATOS, Cpf: 

55025200130, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 550,23 (Quinhentos e cinquenta reais e vinte e 

tres centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de encaminhamento do débito à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuizo das anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 12 de dezembro de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69947 Nr: 2255-85.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADALENA MARCHEZINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MADALENA MARCHEZINI, Cpf: 

57156166115, Rg: 851574, Filiação: Ana Queento Machezini e David João 

Marchezini, data de nascimento: 12/06/1959, brasileiro(a), natural de Dois 

Visinhos-, solteiro(a), cabelereira, Telefone 6634988770. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 576,23 (Quinhentos e setenta e seis reais e 

vinte e tres centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de encaminhamento do débito à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuizo das 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 12 de dezembro de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40438 Nr: 2923-95.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLACI DOS SANTOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLACI DOS SANTOS - ME, CNPJ: 

02815497000121, Inscrição Estadual: 131846140. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 634,33 (Seiscentos e trinta e quatro reais e 

trinta e tres centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de encaminhamento do débito à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuizo das 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 12 de dezembro de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127590 Nr: 556-20.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACGREGOR VISCONSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MACGREGOR VISCONSINI, Cpf: 

86676504987, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 553,62 (Quinhentos e cinquenta e tres reais e 

sessenta e dois centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de encaminhamento do débito à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuizo das 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 12 de dezembro de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52476 Nr: 6959-49.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERFRUTIL COOPERATIVA FRUT DO SUD 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): COOPERFRUTIL COOPERATIVA FRUT 

DO SUD MT, CNPJ: 02925574000104. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 550,23 (Quinhentos e cinquenta reais e vinte e 

tres centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de encaminhamento do débito à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuizo das anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 12 de dezembro de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112700 Nr: 3090-05.2012.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAURA FRANCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA CRISTINA P. CARDOSO 

ZANDONADI - PROCURADOR FEDERAL - OAB:MT/5.319

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA 

NASCIMENTO - OAB:229900, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - 

OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria , para que devolva os autos, de 

acordo com as novas regras do Código de Processo Civil :Art. 234. Os 

advogados Públicos ou Privados, devem restituir os autos no prazo do ato 

a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10, artigo 431.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(art.435, inc. II - CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54642 Nr: 2210-52.2008.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAURA FRANCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA 

NASCIMENTO - OAB:229900, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - 

OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria , para que devolva os autos, de 

acordo com as novas regras do Código de Processo Civil :Art. 234. Os 

advogados Públicos ou Privados, devem restituir os autos no prazo do ato 

a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10, artigo 431.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(art.435, inc. II - CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114359 Nr: 4773-77.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE IVETE SCHAFER COLOMBELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria , para que devolva os autos, de 

acordo com as novas regras do Código de Processo Civil :Art. 234. Os 

advogados Públicos ou Privados, devem restituir os autos no prazo do ato 

a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10, artigo 431.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(art.435, inc. II - CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113370 Nr: 3912-91.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINA MARIA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria , para que devolva os autos, de 

acordo com as novas regras do Código de Processo Civil :Art. 234. Os 

advogados Públicos ou Privados, devem restituir os autos no prazo do ato 

a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10, artigo 431.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(art.435, inc. II - CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40961 Nr: 3445-25.2006.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTAVIO DIAMANTINO TRAMPUSCH, ZELINDA 

CAMARGO SÓZIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR IRINEU OLIVEIRA DA 

CONCEIÇÃO - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:PROC. FED.

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria , para que devolva os autos, de 

acordo com as novas regras do Código de Processo Civil :Art. 234. Os 

advogados Públicos ou Privados, devem restituir os autos no prazo do ato 

a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10, artigo 431.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(art.435, inc. II - CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107184 Nr: 6286-17.2011.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA PEROBA FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA SALES TERTULIANO - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS SILVA 

NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria , para que devolva os autos, de 

acordo com as novas regras do Código de Processo Civil :Art. 234. Os 

advogados Públicos ou Privados, devem restituir os autos no prazo do ato 

a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 
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dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10, artigo 431.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(art.435, inc. II - CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105058 Nr: 4048-25.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA PEROBA FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria , para que devolva os autos, de 

acordo com as novas regras do Código de Processo Civil :Art. 234. Os 

advogados Públicos ou Privados, devem restituir os autos no prazo do ato 

a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10, artigo 431.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(art.435, inc. II - CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111460 Nr: 1872-39.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA CECATTO FACCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA 

NASCIMENTO - OAB:229900, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - 

OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA COSTA NAVES - 

OAB:PROC. FEDERAL

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria , para que devolva os autos, de 

acordo com as novas regras do Código de Processo Civil :Art. 234. Os 

advogados Públicos ou Privados, devem restituir os autos no prazo do ato 

a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10, artigo 431.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(art.435, inc. II - CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46131 Nr: 1661-76.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA 

NASCIMENTO - OAB:229900, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - 

OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PEREIRA ZULATO - 

OAB:

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria , para que devolva os autos, de 

acordo com as novas regras do Código de Processo Civil :Art. 234. Os 

advogados Públicos ou Privados, devem restituir os autos no prazo do ato 

a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10, artigo 431.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(art.435, inc. II - CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40985 Nr: 3426-19.2006.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria , para que devolva os autos, de 

acordo com as novas regras do Código de Processo Civil :Art. 234. Os 

advogados Públicos ou Privados, devem restituir os autos no prazo do ato 

a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10, artigo 431.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(art.435, inc. II - CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126773 Nr: 9303-90.2013.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODÁLIA OLIVEIRA MARQUES AROTEIA, 

APARECIDO MARCONDES TOLEDO, CARLOS APARECIDO MARCONDES 

TOLEDO, MARLENE MARCONDES TOLEDO, MAURÍCIO MARCONDES 

TOLEDO, SANDRA CRISTINA TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELÂINE FEIJÓ MACEDO - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:8256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS SILVA 

NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria , para que devolva os autos, de 

acordo com as novas regras do Código de Processo Civil :Art. 234. Os 

advogados Públicos ou Privados, devem restituir os autos no prazo do ato 

a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10, artigo 431.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(art.435, inc. II - CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53226 Nr: 951-22.2008.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIRA HACHBARTH DOS SANTOS, DAYANE 

ANIELE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA 

NASCIMENTO - OAB:229900, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - 

OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO DANTAS PINHEIRO - 

OAB:MAT. 1585287

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria , para que devolva os autos, de 

acordo com as novas regras do Código de Processo Civil :Art. 234. Os 

advogados Públicos ou Privados, devem restituir os autos no prazo do ato 

a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10, artigo 431.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(art.435, inc. II - CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62837 Nr: 2679-64.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA ANDRADE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA 

NASCIMENTO - OAB:229900, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - 

OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS-

--PROC. FEDERAL - OAB:1662135

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria , para que devolva os autos, de 

acordo com as novas regras do Código de Processo Civil :Art. 234. Os 

advogados Públicos ou Privados, devem restituir os autos no prazo do ato 

a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10, artigo 431.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(art.435, inc. II - CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146315 Nr: 2689-98.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria , para que devolva os autos, de 

acordo com as novas regras do Código de Processo Civil :Art. 234. Os 

advogados Públicos ou Privados, devem restituir os autos no prazo do ato 

a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10, artigo 431.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(art.435, inc. II - CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133898 Nr: 5924-10.2014.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINDA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELÂINE FEIJÓ MACEDO - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:8256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO EMERSON ALVES 

PEREIRA - OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria , para que devolva os autos, de 

acordo com as novas regras do Código de Processo Civil :Art. 234. Os 

advogados Públicos ou Privados, devem restituir os autos no prazo do ato 

a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10, artigo 431.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(art.435, inc. II - CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101302 Nr: 849-92.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINDA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO EMERSON ALVES 

PEREIRA - OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria , para que devolva os autos, de 

acordo com as novas regras do Código de Processo Civil :Art. 234. Os 

advogados Públicos ou Privados, devem restituir os autos no prazo do ato 

a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10, artigo 431.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(art.435, inc. II - CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68587 Nr: 897-85.2010.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO AURY DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA 

NASCIMENTO - OAB:229900, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - 

OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria , para que devolva os autos, de 

acordo com as novas regras do Código de Processo Civil :Art. 234. Os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 120 de 669



advogados Públicos ou Privados, devem restituir os autos no prazo do ato 

a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10, artigo 431.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(art.435, inc. II - CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54858 Nr: 2460-85.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACY VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO EMERSON ALVES 

PEREIRA - OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria , para que devolva os autos, de 

acordo com as novas regras do Código de Processo Civil :Art. 234. Os 

advogados Públicos ou Privados, devem restituir os autos no prazo do ato 

a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10, artigo 431.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(art.435, inc. II - CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137872 Nr: 8928-55.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIVALDO MARTINS MELO, JOAQUIM DA 

SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:10.028-O, HILDCA COSTA GODOY - OAB:MT/ 

13.877, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - OAB:9454, 

ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8928-55.2014.811.0037 (Código 137872)

Vistos.

Proceda-se a intimação da parte exequente, por carga, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do 

artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134524 Nr: 6395-26.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA FERRAZ PAVANELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VINICIUS EMIDIO 

CEZAR, para devolução dos autos nº 6395-26.2014.811.0037, Protocolo 

134524, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 190594 Nr: 2870-19.2006.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCA NOGUEIRA BORGES, JOÃO BATISTA 

NOGUEIRA, PEDRO LUIZ BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME DE ASSIS BATISTA 

ALVES - OAB:

 Processo nº 2870-19.2006.811.0037 (Código 190594)

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que este se encontra em ordem, não 

havendo nulidades a serem sanadas, assim, ratifico todos processuais 

praticados.

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

que entender de direito.

Decorrido in albis, certifique-se e intime-se a parte exequente, 

pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o 

regular andamento do feito, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de outubro de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126910 Nr: 9437-20.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JOÃO MACHADO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERVÁSIO ALVES DE 

OLIVEIRA JÚNIOR - OAB:3592/MS, MARCELO BARBOSA ALVES 

VIEIRA - OAB:9479/MS

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte executada para, 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de 

Apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122593 Nr: 5133-75.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARION OVCHINNIKOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLI MARIANI LIMA DA 

SILVA - OAB:MT/19369/O

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.Custas processuais pelo executado.Fixo honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, a serem pagos 

pelo executado em favor do advogado público, nos termos do artigo 85, §§ 

3º e 19, do Código de Processo Civil.Proceda-se ao levantamento de 

eventuais penhoras existentes e ao desbloqueio de contas.Após, 

certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza 

de Direito
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5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012338-24.2010.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA DREMAR LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON BISOGNIN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Certidão - Processo 

8012338-24 .2010 .811 .0037  Cer t i f i co  que  nos  au tos  de 

nº.8010513-11.2011.811.0037 foram expedidos 03 (três) alvarás, a saber: 

alvará nº. 464495-6 no valor de R$552,21 (...), concernente a 30% 

(advogado), o de nº. 464510-3, no valor de R$270,64 (...) em favor de 

Ótica Dremar Ltda, e um útimo, de nº. 464519-7, no valor de R$1.573,42 

(...), em favor de Ótica Dremar Ltda, perfazendo um total geral de 

R$1.840,70 (...). PRIMAVERA DO LESTE, 13 de dezembro de 2018. 

DIVANEI PEREIRA DA SILVA MIRANDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE E 

INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500-1100

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004733-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SANTOS ROSSETTO (EXECUTADO)

 

Diante da juntada da carta de citação, conforme id 1673277, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte exequente para manifestar 

acerca do endereço da executada, no prazo de cinco dias. Primavera do 

Leste, 13 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003078-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA FERREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CARRETO OAB - SP213295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT0008651A (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte executada para comprovar o pagamento da quantia devida 

no valor de R$ R$ 2.675,87 (dois mil, seiscentos e setenta e cinco reais e 

oitenta e sete centavos), no prazo de quinze dias, conforme artigo 523 do 

Novo Código de Processo Civil. Primavera do Leste, 13 de dezembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011210-56.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LIVIA RESENDE SOUZA (REQUERENTE)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO – cumprimento de sentença - 

8011210-56.2016.811.0037 Considerando a petição de cumprimento de 

sentença (ID 17055480), impulsiono o feito para INTIMAR o advogado da 

parte executada, para, querendo, realize o pagamento voluntário do valor 

da condenação, devidamente atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de multa de 10% (dez por cento) (NCPC, 523 e § 1º). Primavera 

do Leste-MT., 13 de dezembro de 2018 Divanei Pereira da Silva Miranda 

Gestora judicial

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004991-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRTE TEREZINHA ANDREOLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA FRAGA VASCONCELOS NEVES OAB - MT21217/O-O 

(ADVOGADO(A))

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO OAB - MT0019965A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004991-15.2017.8.11.0037. REQUERENTE: IRTE TEREZINHA ANDREOLA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 2.699,69 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 10 de dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003893-92.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON CARDOSO DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003893-92.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ATIVA MATERIAIS ELETRICOS 

LTDA - EPP REQUERIDO: AILTON CARDOSO DA SILVA - ME Vistos. Da 

análise dos autos, verifica-se que a parte promovente, não compareceu à 

audiência de conciliação realizada conforme termo de audiência juntado 

apesar de devidamente intimada. O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a 

seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” 

Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. Posto isso, com arrimo no que 

dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem julgamento do mérito. Publicada e registrada no Sistema 

PJe. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 11 de Dezembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005008-17.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE DOS SANTOS SERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005008-17.2018.8.11.0037 REQUERENTE: ROSINEIDE DOS SANTOS 

SERRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Da análise dos 

autos, verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à audiência 

realizada, apesar de intimada, ficando evidenciado o seu desinteresse 

processual e autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, 

do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do 

FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, 

pois, sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito. Condeno a parte requerente ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do enunciado 28 FONAJE. Transitada em 

julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pagas, 

adote-se as providências pertinentes e arquive-se, com baixa. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 11 de dezembro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 11 de 

dezembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004969-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENOR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004969-20.2018.8.11.0037 REQUERENTE: CLAUDENOR PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Da análise dos 

autos, verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à audiência 

realizada, apesar de intimada, ficando evidenciado o seu desinteresse 

processual e autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, 

do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do 

FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, 

pois, sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito. Condeno o reclamante em custas processuais, nos 

termos do Enunciado 28, do FONAJE. Transitada em julgado, intime-se 

para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pagas, adote-se as 

providências pertinentes e arquive-se os autos. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 11 de dezembro de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 11 de dezembro de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004627-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VITRALLE VIDROS E ALUMINIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARA CELI NEVES (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1004627-43.2017.8.11.0037 Reclamante: VITRALLE VIDROS E ALUMINIOS 

LTDA - ME Reclamada: MARA CELI NEVES SENTENÇA Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A questão trazida aos 

autos, refere-se cobrança de cártulas de cheque não compensada. 

Transcorridos os prazos dos artigos 59 e 61 da Lei do Cheque (ação 

executiva e ação de locupletamento), existe, ainda, a possibilidade de o 

credor ajuizar ação de cobrança. Para aludida ação a lei especial não 

fixou prazo prescricional (art. 62). Tal lacuna remete ao Código Civil para o 

fim de verificação do evento de prescrição. Este preconiza, no art. 206, 

§5º, inciso I, que para a ação de cobrança de dívida líquida, com base em 

documento particular, o prazo prescricional é de cinco anos. Citada e 

intimada para comparecer na audiência e se defender na lide a parte 

requerida quedou-se inerte. É o breve relato. Decido. O Estado do Mato 

Grosso definiu o prazo para apresentação de defesa de cinco dias, 

contados da realização da audiência de conciliação, nos procedimentos 

em trâmite no Juizado Especial Cível. Trata-se, pois, da disposição contida 

no enunciado quatro, editado nos Encontros de Juízes dos Juizados 

Especiais, que estabelece in verbis: “Enunciado 4 – A Contestação será 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de 

Conciliação, sob pena de Revelia”. Assim, não tendo sido sequer alegado 

motivo de força maior ou impedimento escusável para a ausência da parte 

ré na audiência de conciliação, e, em se tratando de direito disponível, 

deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato julgamento da 

causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Tenho desta forma 

que restou comprovada a existência da relação jurídica entre as partes, 

bem como da efetiva cobrança de valores devidos uma vez que não 

rebatidos pela reclamada, posto que incumbe à ela provar a veracidade de 

seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque 

as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, 

inciso II, do NCPC. Ademais, a reclamante cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório, juntando aos autos as respectivas cártulas que não 

logrou êxito em compensa-las. Desta feita, entendo por devido o débito 

nestes autos cobrado, face à sua comprovação e a presunção de 

veracidade decorrente da revelia da demandada. Ante o exposto, julgo 

procedente com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil do pleito autoral, para o fim de 

condenar a parte reclamada ao pagamento do valor de 34.881,82 (trinta e 

quatro mil oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos) O 

valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção 

monetária pelo INPC. Ambos a partir da citação válida. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 11 de 

dezembro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 11 de dezembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005009-02.2018.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE DOS SANTOS SERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005009-02.2018.8.11.0037 REQUERENTE: ROSINEIDE DOS SANTOS 

SERRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Da análise dos 

autos, verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à audiência 

realizada, apesar de intimada, ficando evidenciado o seu desinteresse 

processual e autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, 

do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do 

FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, 

pois, sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito. Condeno a parte requerente ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do enunciado 28 FONAJE. Transitada em 

julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pagas, 

adote-se as providências pertinentes e arquive-se, com baixa. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 11 de dezembro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 11 de 

dezembro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010163-47.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CILENE MARIA RESENDE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

VISTOS. DEFIRO penhora eletrônica no Sistema BACEN-JUD, nos termos 

do artigo 835, inciso I, do CPC/2015. Em consulta posterior constatei que a 

ordem de penhora foi um sucesso absoluto, de forma que procedi à ordem 

de transferência do valor para a conta de Depósitos Judiciais do Tribunal 

de Justiça. INTIME-SE o devedor dando-lhe conhecimento da penhora 

para, querendo, oferecer impugnação em 15 dias. Serve a presente 

decisão como ofício para vinculação do valor ao processo na Conta de 

Depósitos Judiciais. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 13 de dezembro 

de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007371-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MOREIRA DO CANTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007371-74.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ADRIANA MOREIRA DO 

CANTO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Evidenciado o não cumprimento da tutela 

de urgência de Id 16485350 e que o(s) réu(s) também não indicou(aram) 

outro fornecedor que satisfaça a obrigação requerida neste processo. A 

parte autora requereu o bloqueio de verba pública para 100 (cem) ampolas 

do medicamento pleiteado (Id 16981095). Diante do exposto, DEFIRO O 

SEQUESTRO DO NUMERÁRIO em face do Estado de Mato Grosso, no valor 

de R$3.299,00 (três mil e duzentos e noventa e nove reais), para 

aquisição do medicamento ENOXAPARINA SÓDICA 40mg, para o 

tratamento da requerente ADRIANA MOREIRA DO CANTO. Após 

efetivação da ordem de bloqueio, via Bacen Jud, junte-se o respectivo 

comprovante. Depois da efetivação da ordem acima, transferirei a quantia 

para a conta judicial gerida pelo Tribunal de Justiça. Solicite-se a 

vinculação do valor pelo departamento competente do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Expeça-se alvará em favor do menor 

fornecedor, conforme indicado pela parte autora. Expedido o alvará, 

intime-se a parte autora a retirar o medicamento, bem como para que 

apresente a(s) nota(s) fiscal(is), no prazo de até 10 (dez) dias, após a 

retirada. Com a juntada da nota fiscal relativa à última contratação direta, 

bem como nos termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento 

nº 02/2015-CGJ, abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) 

dias. Após a prestação de contas, inexistindo outros pedidos, se já 

apresentadas as contestações, ou se decorrido o prazo de apresentação, 

concluso o processo para sentença. Cumpra-se com urgência, servindo a 

presente decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. Primavera do 

Leste/MT, 13 de dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007603-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA LIVON DO LOGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CONEJO OAB - MT13056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007603-86.2018.8.11.0037. REQUERENTE: HELENA LIVON DO LOGO 

REQUERIDO: ESTADO DO MATO GROSSO Vistos, Trata-se de Ação de 

obrigação de fazer para a entrega de medicamento c.c pedido de tutela de 

urgência proposta por HELENA LIVON DO LAGO em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO, ambos qualificados na petição inicial, em que 

pretende a concessão da tutela de urgência para que o(s) requerido(s) 

adote(m) as providências necessárias para o fornecimento do 

medicamento LINPARZA 50 MG 448 CP. A parte autora relata na petição 

inicial que é portadora de câncer de ovário (Adenocarcinoma Seroso de 

Ovário) e está em tratamento médico desde 2013, estando atualmente no 

estágio de Metastases LInfonodais e Hepaticas. Informa que já foi 

submetida a Procedimento Cirúrgico; Quimioterapia com esquema de 

Carboplatina + Paclitaxel e Retratamento com Carboplatina + Paclitaxel + 

Bevacizumab com Bevacizumab de manutenção; Radiocirurgia Lesão 

Cerebral Occipital (metástase), no entanto, os tratamentos não 

proporcionaram os resultados esperados, sendo necessário o uso do 

medicamento pleiteado. Ressalta que o medicamento possui um alto custo, 

e não pode ser arcado pela requerente, tampouco é encontrado junto à 

farmácia municipal que apenas informou que a medicação não está 

prevista no elenco básico do sistema conforme a portaria nº1555 de 30 de 

julho de 2013 e na Resolução CIB 245/2013 pactuado entre o Estado e 
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Município quanto à responsabilidade de cada ente federado (Id 16567364). 

O Núcleo de Apoio Técnico, através do Parecer Técnico nº1298/2018 traz 

as seguintes considerações: I- Da Patologia: O câncer de ovário é a sexta 

doença maligna mais comum entre as mulheres nos Estados Unidos, 

respondendo por maisda metade de todas as mortes por câncer genital. A 

maioria das mulheres apresenta-se com doença em estágio 

avançado:III-IV. O papel dos exames por imagem tem sido a 

caracterização da massa ovariana, a determinação da extensão da 

doença e a predição do grau de ressecabilidade do tumor. O estadiamento 

cirúrgico tem importância diagnóstica e é fundamental para a terapêutica. 

A presença de um cirurgião ginecologista experiente é essencial no 

tratamento destas pacientes - Lynparza( olaparibe) é indicado como 

monoterapia para o tratamento de manutenção (usado no intervalo entre 

dois tratamentos) de pacientes adultas com carcinoma de ovário seroso 

de alto grau (grau 2 ou maior) recidivado (recorrente), incluindo trompa de 

Falópio ou peritoneal primário, sensível à platina (que tenha respondido ao 

tratamento anterior com quimioterapia baseada em platina), com mutação 

(identificada através de teste específico) no gene de susceptibilidade ao 

câncer de mama (BRCA 1 e/ou 2; germinativa ou somática; patogênica 

e/ou suspeitamente patogênica) e que respondem (resposta parcial ou 

completa) à quimioterapia baseada em platina. II- Da Conclusão -No item, 

REGULAÇÃO: Diante do exposto, afirmamos que no Brasil, segundo o 

Ministério da Saúde, o acesso a medicamentos antineoplásicos no SUS 

(Sistema Único de Saúde) não se dá por meio de programas de 

medicamentos, como o da farmácia básica e o do componente 

especializado da assistência farmacêutica. Os estabelecimentos de saúde 

credenciados no SUS e habilitados em oncologia – os UNACONs, são os 

responsáveis pelo fornecimento de medicamentos oncológicos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A causa está inserta, por ora, na 

competência deste Juízo, em conformidade com a Lei nº 12.153, de 22 de 

dezembro de 2009 (artigos 1º, parágrafo único e 2º, caput), combinada 

com a Resolução 4/2014/TP, já que de antemão não é possível aferir que o 

valor extrapole o limite de 60 (sessenta) salários mínimos. No Juizado 

Especial da Fazenda Pública, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento 

das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação (art. 3º 

da Lei 12.153/2009). Para a concessão da tutela provisória de urgência, 

de natureza antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados 

nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as 

advertências do artigo 302, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...) Art. 

303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito 

que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. (...) (Destaquei) A probabilidade do direito buscado está 

demonstrada pelos documentos que instruem a petição inicial, em especial 

pelo relatório e pelo receituário médico subscrito pela Drª Ana Paula 

Dergham, cancerologista clínica, CRM-PR 22908 (Id 16567352 e Id 

16567352), o qual aponta a necessidade do uso do medicamento 

pleiteado. No que diz respeito ao perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo, verifica-se pelo teor da declaração do médico e pela 

gravidade da doença, bem como pelo tempo mínimo legal de trâmite do 

processo, uma vez que, se ao final a sentença for favorável ao(à) 

requerente/substituído(a), este(a) já poderá ter a sua condição agravada, 

talvez irremediavelmente. Por fim, destaco que, no que diz respeito ao 

perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, o direito 

alegado está razoavelmente demonstrado neste feito, bem como este não 

constitui óbice ao deferimento da medida, pois tal requisito é mitigado pelo 

princípio da proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem 

prevalecer os direitos à saúde e à vida sobre o interesse econômico do 

ente público (Nesse sentido são os seguintes precedentes: TJ/MT, AI, 

123307/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data 

do Julgamento 16/12/2014, Data da publicação no DJE 19/12/2014. TJ-SC, 

AG: 20130800558 SC 2013.080055-8 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara de Direito 

Público Julgado. TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do 

exposto, com supedâneo no artigo 3º da Lei 12.153/09 c/c artigos 300 e 

303, ambos do Código de Processo Civil, defiro a tutela provisória de 

urgência, de natureza satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) a 

obrigação de: dispensar a HELENA LIVON DO LAGO (qualificado(a) na 

petição inicial) o medicamento LINPARZA 50 MG 448 CP, no prazo de 05 

(cinco) dias, de acordo com indicação médica, além dos demais 

tratamentos posteriores, que se fizerem necessários, conforme requerido 

na petição inicial (desde que acompanhada da necessária justificativa 

médica e não seja ultrapassada a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública) ou, no mesmo prazo, indique(m) data próxima para sua 

realização. Fixo prazo de 05 (cinco) dias (art. 321 do CPC). Advirto que o 

não cumprimento da obrigação de fazer ensejará a aplicação das medidas 

necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 do CPC), neste caso, o 

bloqueio de verba pública, conforme precedente jurisprudencial, a seguir 

transcrito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. JUNTADA DE RECEITUÁRIO 

QUE ATESTAM A PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À SAÚDE E DO 

IDOSO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOS ENTES FEDERADOS. 

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA 

MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da 

CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde. 2. 

A obrigação do Estado de fornecer à pessoa hipossuficiente tratamento 

digno de saúde é inequívoca e decorre de regra constitucional insculpida 

no artigo 196 da Carta da República. 3. Reconhecida a necessidade de 

fixação, em face do ente público, de um meio coercitivo para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 

possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega 

da tutela vindicada. 4. Agravo provido. TJ/MT, AI, 134182/2013, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 15/09/2014. Consigno 

que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos. O(s) 

requerido(s) fica(m) advertido(s) que o descumprimento desta decisão 

judicial poderá ensejar a responsabilização penal e administrativa de seus 

responsáveis legais, sem prejuízo da medida cível cabível (supradescrita), 

para efetivação da tutela jurisdicional deferida. CITE-SE o Estado de Mato 

Grosso, na pessoa do seu representante legal, pela via eletrônica 

disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O 

de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática de qualquer ato 

processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como de que, não 

sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do 

CPC). INTIME-SE o Gestor do SUS, no âmbito estadual, por carta 

precatória, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida. Deixo de 

designar audiência de conciliação, porque incongruente com a marcha 

processual resultante da medida antecipatória da tutela ora deferida, 

atentando-se, contudo, que o prazo para defesa, neste caso, é de 30 

(trinta) dias, em consonância com o Enunciado 1, da Fazenda Pública de 

Mato Grosso, a seguir transcrito: Enunciado 1. A critério do juiz, poderá 

ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) 

dias para apresentar defesa. (Enunciado da Fazenda Pública de Mato 

Grosso. Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de 

Mato Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação das partes, em não 

havendo incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se com 

urgênc ia ,  se rv indo  a  p resen te  dec isão  como ca r ta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 12 de dezembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007559-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SOARES DE CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007559-67.2018.8.11.0037. REQUERENTE: EDSON SOARES DE CASTRO 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT, ESTADO DO MATO 

GROSSO Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de Obrigação de fazer com 

tutela de urgência proposta por EDSON SOARES DE CASTRO em face do 

ESTADO DE MATO GROSSE e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, ambos qualificados na petição inicial, em que pretende a 

concessão de tutela de urgência, para que os requeridos adotem as 

providências necessárias para FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE 

PTERIGIO COM TRANSPLANTE DE CONJUNTIVA EM AMBOS OS OLHOS. 

Relata a parte autora, que possui baixa acuidade visual e trauma 

perfurante em olho direito, precisando com urgência da cirurgia. Afirmou 

que é hipossuficiente econômico e não que possui recursos financeiros 

suficientes para arcar com o tratamento. Foi realizado parecer técnico 

pelo NAT - Núcleo de Apoio Técnico – (Parecer Técnico nº2156/2018) que 

apresentou as seguintes conclusões: 1. Quanto à doença alegada: Há 

comprovação da patologia alegada por Relatório Médico; 2. Quanto ao 

pleito: A cirurgia é o procedimento adequado ao caso em tela. 3. Quanto à 

urgência do procedimento: Não se trata de procedimento urgente, pois não 

há risco do paciente padecer, em decorrência da piora do quadro clínico. 

Portanto, a recomendação deste Núcleo é que o procedimento seja 

realizado no prazo razoável de 90 dias . É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. 

DECIDO. A causa está inserta, por ora, na competência deste Juízo, em 

conformidade com a Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (artigos 

1º, parágrafo único e 2º, caput), combinada com a Resolução 4/2014/TP, 

já que de antemão não é possível aferir que o valor extrapole o limite de 60 

(sessenta) salários mínimos. No Juizado Especial da Fazenda Pública, o 

juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para 

evitar dano de difícil ou incerta reparação (art. 3º da Lei 12.153/2009). 

Para a concessão da tutela provisória de urgência, de natureza 

antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos artigos 300 

e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as advertências do artigo 

302, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...) Art. 303. Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. (...) 

(Destaquei) Desta forma, a probabilidade do direito buscado está 

demonstrada pelos documentos que instruem a petição inicial, em especial 

pelo Relatório Médico, subscrito pelo Dr Rafael Amaya Estevez, 

Oftalmologista, CRM/MT 4945 (Id 16536858), onde se verifica a 

necessidade da cirurgia. No que diz respeito ao perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo, verifica-se pelo tempo mínimo legal de 

trâmite deste processo, uma vez que, se ao final a sentença for favorável 

ao requerente, este já poderá ter a sua condição agravada, talvez 

irremediavelmente. Por fim, destaco que, no que diz respeito ao perigo de 

irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, o direito alegado 

está razoavelmente demonstrado neste feito, bem como este não constitui 

óbice ao deferimento da medida, pois tal requisito é mitigado pelo princípio 

da proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem prevalecer os 

direitos à saúde e à vida sobre o interesse econômico do ente público 

(Nesse sentido são os seguintes precedentes: TJ/MT, AI, 123307/2013, 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 

16/12/2014, Data da publicação no DJE 19/12/2014. TJ-SC, AG: 

20130800558 SC 2013.080055-8 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara de Direito 

Público Julgado. TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do 

exposto, com supedâneo nos artigos 300 e 303, ambos do Código de 

Processo Civil, c/c o artigo 3º da Lei 12.153/09, defiro a tutela provisória 

de urgência satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) obrigação de 

disponibilizar para EDSON SOARES DE CASTRO (qualificado na petição 

inicial) a CIRURGIA DE PTERIGIO COM TRANSPLANTE DE CONJUNTIVA EM 

AMBOS OS OLHOS, no prazo de 20 (vinte) dias ou, no mesmo prazo, 

indique(m) data próxima para sua realização. Advirto que o não 

cumprimento da obrigação de fazer ensejará a aplicação das medidas 

necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 do CPC), neste caso, o 

bloqueio de verba pública, conforme precedentes jurisprudenciais, a 

seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. JUNTADA DE RECEITUÁRIO 

QUE ATESTAM A PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À SAÚDE E DO 

IDOSO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOS ENTES FEDERADOS. 

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA 

MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da 

CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde. 2. 

A obrigação do Estado de fornecer à pessoa hipossuficiente tratamento 

digno de saúde é inequívoca e decorre de regra constitucional insculpida 

no artigo 196 da Carta da República. 3. Reconhecida a necessidade de 

fixação, em face do ente público, de um meio coercitivo para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 

possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega 

da tutela vindicada. 4. Agravo provido. TJ/MT, AI, 134182/2013, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 15/09/2014. Consigno 

que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos. O(s) 

requerido(s) fica(m) advertido(s) que o descumprimento desta decisão 

judicial poderá ensejar a responsabilização penal e administrativa de seus 

responsáveis legais, sem prejuízo da medida cível cabível (supradescrita), 

para efetivação da tutela jurisdicional deferida. CITE-SE o Município de 

Primavera do Leste/MT, na pessoa do seu representante legal, pela via 

eletrônica disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática 

de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como 

de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 

345, inc. II, do CPC). INTIME-SE, ainda, o Gestor do SUS, na pessoa do 

Secretário Municipal de Saúde, para cumprimento da tutela antecipada ora 

deferida, por meio dos endereços eletrônicos disponíveis na Secretaria 

Judiciária. Deixo de designar audiência de conciliação, porque 

incongruente com a marcha processual resultante da medida antecipatória 

da tutela ora deferida, atentando-se, contudo, que o prazo para defesa, 

neste caso, é de 30 (trinta) dias, em consonância com o Enunciado 1, da 

Fazenda Pública de Mato Grosso, a seguir transcrito: Enunciado 1. A 

critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. (Enunciado da 

Fazenda Pública de Mato Grosso. Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais de Mato Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação 

das partes, em não havendo incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. 

Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 12 de dezembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007984-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARA BRITO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007984-94.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARA BRITO DOS SANTOS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA proposta por MARA BRITO DOS 

SANTOS em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT, ambos qualificados na petição inicial, em que 
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pretende a concessão de tutela de urgência, para que os requeridos 

adotem as providências necessárias para o fornecimento da CONSULTA 

COM CIRURGIÃO ESPECIALISTA EM JOELHO. Relata a parte autora, que é 

portadora de GONARTROSE ESQUERDA PÓS-FRATURA DE SEGMENTO 

(CID M 17.3) e que a situação é de urgência. Afirma que é hipossuficiente 

econômica e não que possui recursos financeiros suficientes para arcar 

com a consulta. Foi realizado parecer técnico pelo NAT - Núcleo de Apoio 

Técnico – (Parecer Técnico nº 2288/2018) que apresentou as seguintes 

considerações: 1- Quanto à doença alegada: Consta relatório médico 

atestando que a requerente apresenta necessidade de avaliação da 

especialidade ortopedia subespecialidade joelhos em decorrência da 

presença de gonoartrose traumática de joelho esquerdo. Não há exames 

laboratoriais anexos aos autos. 2- Quanto à necessidade do procedimento 

solicitado: trata -se de pedido de consulta com ortopedista subespecialista 

em joelhos. Solicitação pertinente e disponível no SUS. 3- Quanto ao 

processo de regulação junto a Central de Regulação Estado de Mato 

Grosso: Há registro de solicitação na central de regulação via sistema 

SISREGIII sobre nº 262636864 datado de 26/10/2018 em caráter de 

urgência ainda pendente na data de hoje (11/12/2018) as 15h18m. 4- 

Quanto à urgência do procedimento: Não há urgência ou Emergência de 

acordo com os documentos acostados nos autos neste momento; não há 

risco imediato de morte, mas há risco de perda de oportunidade e 

sequelas definitivas com prejuízo da capacidade laboral do requerente; 

entendemos que o razoável é o prazo de até 60 dias para a consulta com 

cirurgião ortopedista especialista em joelhos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. A causa está inserta, por ora, na competência 

deste Juízo, em conformidade com a Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 

2009 (artigos 1º, parágrafo único e 2º, caput), combinada com a 

Resolução 4/2014/TP, já que de antemão não é possível aferir que o valor 

extrapole o limite de 60 (sessenta) salários mínimos. No Juizado Especial 

da Fazenda Pública, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, 

deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do 

processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação (art. 3º da Lei 

12.153/2009). Para a concessão da tutela provisória de urgência, de 

natureza antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos 

artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as advertências 

do artigo 302, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...) Art. 

303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito 

que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. (...) (Destaquei) Desta forma, a probabilidade do direito buscado 

está demonstrada pelos documentos que instruem a petição inicial, em 

especial pelo Relatório Médico, subscrito pelo Dr Fernando Gonçalves 

Mariano, ortopedista e traumatologista, CRM/MT 5276 (Id 16916843), onde 

se verifica a necessidade da consulta pleiteada. No que diz respeito ao 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, verifica-se pelo 

tempo mínimo legal de trâmite deste processo, uma vez que, se ao final a 

sentença for favorável à requerente, esta já poderá ter a sua condição 

agravada, talvez irremediavelmente. Por fim, destaco que, no que diz 

respeito ao perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento 

antecipado, o direito alegado está razoavelmente demonstrado neste feito, 

bem como este não constitui óbice ao deferimento da medida, pois tal 

requisito é mitigado pelo princípio da proporcionalidade, haja vista que, 

nesses casos, devem prevalecer os direitos à saúde e à vida sobre o 

interesse econômico do ente público (Nesse sentido são os seguintes 

precedentes: TJ/MT, AI, 123307/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 

Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 16/12/2014, Data da publicação 

no DJE 19/12/2014. TJ-SC, AG: 20130800558 SC 2013.080055-8 

(Acórdão), Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 

09/06/2014, Segunda Câmara de Direito Público Julgado. TJ-PR, 8821863 

PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 

31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do exposto, com supedâneo nos 

artigos 300 e 303, ambos do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º da 

Lei 12.153/09, defiro a tutela provisória de urgência satisfativa, para 

cominar ao(s) requerido(s) obrigação de disponibilizar para MARA BRITO 

DOS SANTOS (qualificado na petição inicial) o CONSULTA COM 

CIRURGIÃO ESPECIALISTA EM JOELHO de acordo com indicação médica, 

além dos demais tratamentos posteriores, que se fizerem necessários, no 

prazo de 15 (quinze) dias ou, no mesmo prazo, indique(m) data próxima 

para sua realização. Advirto que o não cumprimento da obrigação de 

fazer ensejará a aplicação das medidas necessárias à satisfação da 

obrigação (art. 297 do CPC), neste caso, o bloqueio de verba pública, 

conforme precedentes jurisprudenciais, a seguir transcritos: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

INDEFERIMENTO. JUNTADA DE RECEITUÁRIO QUE ATESTAM A 

PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À SAÚDE E DO IDOSO. OBRIGAÇÃO 

CONSTITUCIONAL. DOS ENTES FEDERADOS. FORNECIMENTO DE 

TRATAMENTO CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO 

EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É 

dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários 

ao pleno exercício do direito à saúde. 2. A obrigação do Estado de 

fornecer à pessoa hipossuficiente tratamento digno de saúde é inequívoca 

e decorre de regra constitucional insculpida no artigo 196 da Carta da 

República. 3. Reconhecida a necessidade de fixação, em face do ente 

público, de um meio coercitivo para o cumprimento da obrigação, 

substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio on line, por 

se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada. 4. Agravo 

provido. TJ/MT, AI, 134182/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, 

Data da publicação no DJE 15/09/2014. Consigno que a obrigação de fazer 

fica limitada ao teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é de 60 

(sessenta) salários mínimos. O(s) requerido(s) fica(m) advertido(s) que o 

descumprimento desta decisão judicial poderá ensejar a responsabilização 

penal e administrativa de seus responsáveis legais, sem prejuízo da 

medida cível cabível (supradescrita), para efetivação da tutela jurisdicional 

deferida. CITE-SE o Município de Primavera do Leste/MT, na pessoa do seu 

representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos 

da presente ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 

12.153, de 2009), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE, ainda, o 

Gestor do SUS, na pessoa do Secretário Municipal de Saúde, para 

cumprimento da tutela antecipada ora deferida, por meio dos endereços 

eletrônicos disponíveis na Secretaria Judiciária. Deixo de designar 

audiência de conciliação, porque incongruente com a marcha processual 

resultante da medida antecipatória da tutela ora deferida, atentando-se, 

contudo, que o prazo para defesa, neste caso, é de 30 (trinta) dias, em 

consonância com o Enunciado 1, da Fazenda Pública de Mato Grosso, a 

seguir transcrito: Enunciado 1. A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa. (Enunciado da Fazenda Pública de Mato Grosso. 

Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação das partes, em não havendo 

incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se com urgência, 

servindo a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de 

citação e intimação/ofício, conforme dados constantes da petição inicial. 

Primavera do Leste/MT, 13 de dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007982-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADELCIO SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007982-27.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ADELCIO SANTANA DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO 
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DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA proposta por ADELCIO SANTANA 

DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT, ambos qualificados na petição inicial, em que 

pretende a concessão de tutela de urgência, para que os requeridos 

adotem as providências necessárias para o fornecimento de CIRURGIA 

PARA IMPLANTE DE PLACA BLOQUEADORA PARA ÚMERO ESQUERDO 

LCDCP ALÉM DE ENXERTO ÓSSEO SINTÉTICO. Relata a parte autora, que 

sofreu um acidente com fraturas expostas e que a situação é de urgência. 

Afirma que é hipossuficiente econômico e não que possui recursos 

financeiros suficientes para arcar com a cirurgia. Foi realizado parecer 

técnico pelo NAT - Núcleo de Apoio Técnico – (Parecer Técnico nº 

2281/2018) juntado em Id 17014900. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. 

DECIDO. A causa está inserta, por ora, na competência deste Juízo, em 

conformidade com a Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (artigos 

1º, parágrafo único e 2º, caput), combinada com a Resolução 4/2014/TP, 

já que de antemão não é possível aferir que o valor extrapole o limite de 60 

(sessenta) salários mínimos. No Juizado Especial da Fazenda Pública, o 

juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para 

evitar dano de difícil ou incerta reparação (art. 3º da Lei 12.153/2009). 

Para a concessão da tutela provisória de urgência, de natureza 

antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos artigos 300 

e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as advertências do artigo 

302, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...) Art. 303. Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. (...) 

(Destaquei) Desta forma, a probabilidade do direito buscado está 

demonstrada pelos documentos que instruem a petição inicial, em especial 

pelo Relatório Médico, subscrito pelo Dr Ricardo Bridi, ortopedista, CRM/MT 

4511 (Id 16916220), pelo protocolo de entrada e pelo laudo para 

solicitação de autorização de internação hospitalar, onde se verifica a 

necessidade da cirurgia pleiteada. No que diz respeito ao perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, verifica-se pelo tempo mínimo 

legal de trâmite deste processo, uma vez que, se ao final a sentença for 

favorável à requerente, esta já poderá ter a sua condição agravada, 

talvez irremediavelmente. Por fim, destaco que, no que diz respeito ao 

perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, o direito 

alegado está razoavelmente demonstrado neste feito, bem como este não 

constitui óbice ao deferimento da medida, pois tal requisito é mitigado pelo 

princípio da proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem 

prevalecer os direitos à saúde e à vida sobre o interesse econômico do 

ente público (Nesse sentido são os seguintes precedentes: TJ/MT, AI, 

123307/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data 

do Julgamento 16/12/2014, Data da publicação no DJE 19/12/2014. TJ-SC, 

AG: 20130800558 SC 2013.080055-8 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara de Direito 

Público Julgado. TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do 

exposto, com supedâneo nos artigos 300 e 303, ambos do Código de 

Processo Civil, c/c o artigo 3º da Lei 12.153/09, defiro a tutela provisória 

de urgência satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) obrigação de 

disponibilizar para ADELCIO SANTANA DA SILVA (qualificado na petição 

inicial) CIRURGIA PARA IMPLANTE DE PLACA BLOQUEADORA PARA 

ÚMERO ESQUERDO LCDCP ALÉM DE ENXERTO ÓSSEO SINTÉTICO, de 

acordo com indicação médica, além dos demais tratamentos posteriores, 

que se fizerem necessários, no prazo de 15 (quinze) dias ou, no mesmo 

prazo, indique(m) data próxima para sua realização. Advirto que o não 

cumprimento da obrigação de fazer ensejará a aplicação das medidas 

necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 do CPC), neste caso, o 

bloqueio de verba pública, conforme precedentes jurisprudenciais, a 

seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. JUNTADA DE RECEITUÁRIO 

QUE ATESTAM A PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À SAÚDE E DO 

IDOSO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOS ENTES FEDERADOS. 

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA 

MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da 

CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde. 2. 

A obrigação do Estado de fornecer à pessoa hipossuficiente tratamento 

digno de saúde é inequívoca e decorre de regra constitucional insculpida 

no artigo 196 da Carta da República. 3. Reconhecida a necessidade de 

fixação, em face do ente público, de um meio coercitivo para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 

possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega 

da tutela vindicada. 4. Agravo provido. TJ/MT, AI, 134182/2013, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 15/09/2014. Consigno 

que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos. O(s) 

requerido(s) fica(m) advertido(s) que o descumprimento desta decisão 

judicial poderá ensejar a responsabilização penal e administrativa de seus 

responsáveis legais, sem prejuízo da medida cível cabível (supradescrita), 

para efetivação da tutela jurisdicional deferida. CITE-SE o Município de 

Primavera do Leste/MT, na pessoa do seu representante legal, pela via 

eletrônica disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática 

de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como 

de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 

345, inc. II, do CPC). INTIME-SE, ainda, o Gestor do SUS, na pessoa do 

Secretário Municipal de Saúde, para cumprimento da tutela antecipada ora 

deferida, por meio dos endereços eletrônicos disponíveis na Secretaria 

Judiciária. Deixo de designar audiência de conciliação, porque 

incongruente com a marcha processual resultante da medida antecipatória 

da tutela ora deferida, atentando-se, contudo, que o prazo para defesa, 

neste caso, é de 30 (trinta) dias, em consonância com o Enunciado 1, da 

Fazenda Pública de Mato Grosso, a seguir transcrito: Enunciado 1. A 

critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. (Enunciado da 

Fazenda Pública de Mato Grosso. Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais de Mato Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação 

das partes, em não havendo incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. 

Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 13 de dezembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004985-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAAO VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004985-71.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ABRAAO VIEIRA REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, Evidenciado o não cumprimento da tutela de urgência satisfativa 

complementar de Id 16610407 e que o(s) réu(s) também não indicou(aram) 

outro fornecedor que satisfaça a obrigação requerida neste processo. A 

parte autora requereu o bloqueio de verba pública para realização da 

cirurgia de VITRECTOMIA DE OLHO ESQUERDO (RE-OPERAÇÃO) – Id 

17029431. Juntou orçamentos (Id Diante do exposto, DEFIRO O 

SEQUESTRO DO NUMERÁRIO em face do Estado de Mato Grosso, no valor 

de R$7.000,00 (sete mil reais), para realização da cirurgia de 

VITRECTOMIA DE OLHO ESQUERDO (RE-OPERAÇÃO), do requerente 

ABRAAO VIEIRA. Após efetivação da ordem de bloqueio, via Bacen Jud, 

junte-se o respectivo comprovante. Depois da efetivação da ordem acima, 

transferirei a quantia para a conta judicial gerida pelo Tribunal de Justiça. 

Solicite-se a vinculação do valor pelo departamento competente do Egrégio 
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Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Expeça-se alvará em favor 

do menor fornecedor, conforme indicado pela parte autora. Expedido o 

alvará, intime-se a parte autora agendar a realização da cirurgia, bem 

como para que apresente a(s) nota(s) fiscal(is), no prazo de até 10 (dez) 

dias, após a realização. Com a juntada da nota fiscal relativa à última 

contratação direta, bem como nos termos do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 

5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo 

prazo de 10 (dez) dias. Após a prestação de contas, inexistindo outros 

pedidos, se já apresentadas as contestações, ou se decorrido o prazo de 

apresentação, concluso o processo para sentença. Cumpra-se com 

urgênc ia ,  se rv indo  a  p resen te  dec isão  como ca r ta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 13 de dezembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007995-26.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO WASHINGTON DE SOUZA MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007995-26.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BENEDITO WASHINGTON DE 

SOUZA MIRANDA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA proposta por 

BENEDITO WASHINGTON DE SOUZA em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, ambos 

qualificados na petição inicial, em que pretende a concessão de tutela de 

urgência, para que os requeridos adotem as providências necessárias 

para o fornecimento de EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL. Relata a parte 

autora, que sentiu fortes dores, fazendo que procurasse um médico, em 

que foi solicitado que passasse por uma tomografia computadorizada do 

abdome total, constatando uma perda em seu rim esquerdo, sendo 

necessário o referido exame visto que poderá perder a função renal. 

Afirma que é hipossuficiente econômico e não que possui recursos 

financeiros suficientes para arcar com o exame. Foi realizado parecer 

técnico pelo NAT - Núcleo de Apoio Técnico – (Parecer Técnico nº 

2293/2018) que apresentou as seguintes conclusões: 1. Área médica do 

pleito: Urologia. 2. Quanto à doença alegada: Há cópia de pedido médico 

(APAC) relatando sobre a patologia e exame de tomografia que 

comprovam a existência do agravo. 3. Quanto à necessidade dos exames: 

Conforme mencionado nos comentários o exame solicitado é adequado 

para pesquisa de função renal. Apesar de pouco justificado pelo 

solicitante o pedido nos parece pertinente. 4. Quanto a urgência do 

procedimento: O exame pleiteado pode ser fornecido, inicialmente não é 

caracterizado como urgente, porem mediante o risco de perda de função 

renal em um paciente jovem o caso deve ser tratado como urgente. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A causa está inserta, por ora, na 

competência deste Juízo, em conformidade com a Lei nº 12.153, de 22 de 

dezembro de 2009 (artigos 1º, parágrafo único e 2º, caput), combinada 

com a Resolução 4/2014/TP, já que de antemão não é possível aferir que o 

valor extrapole o limite de 60 (sessenta) salários mínimos. No Juizado 

Especial da Fazenda Pública, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento 

das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação (art. 3º 

da Lei 12.153/2009). Para a concessão da tutela provisória de urgência, 

de natureza antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados 

nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as 

advertências do artigo 302, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...) Art. 

303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito 

que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. (...) (Destaquei) Desta forma, a probabilidade do direito buscado 

está demonstrada pelos documentos que instruem a petição inicial, em 

especial pelo Relatório Médico, subscrito pelo Dr Pablo Guareschi, 

urologista, CRM/MT 7813 (Id 16921057), pelo exame de tomografia 

computadorizada do abdome total e pelo laudo para solicitação de 

autorização de procedimento ambulatorial, onde se verifica a necessidade 

do exame pleiteado. No que diz respeito ao perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, verifica-se pelo tempo mínimo legal de trâmite 

deste processo, uma vez que, se ao final a sentença for favorável à 

requerente, esta já poderá ter a sua condição agravada, talvez 

irremediavelmente. Por fim, destaco que, no que diz respeito ao perigo de 

irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, o direito alegado 

está razoavelmente demonstrado neste feito, bem como este não constitui 

óbice ao deferimento da medida, pois tal requisito é mitigado pelo princípio 

da proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem prevalecer os 

direitos à saúde e à vida sobre o interesse econômico do ente público 

(Nesse sentido são os seguintes precedentes: TJ/MT, AI, 123307/2013, 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 

16/12/2014, Data da publicação no DJE 19/12/2014. TJ-SC, AG: 

20130800558 SC 2013.080055-8 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara de Direito 

Público Julgado. TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do 

exposto, com supedâneo nos artigos 300 e 303, ambos do Código de 

Processo Civil, c/c o artigo 3º da Lei 12.153/09, defiro a tutela provisória 

de urgência satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) obrigação de 

disponibilizar para BENEDITO WASHINGTON DE SOUZA (qualificado na 

petição inicial EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL, de acordo com 

indicação médica, além dos demais tratamentos posteriores, que se 

fizerem necessários, no prazo de 15 (quinze) dias ou, no mesmo prazo, 

indique(m) data próxima para sua realização. Advirto que o não 

cumprimento da obrigação de fazer ensejará a aplicação das medidas 

necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 do CPC), neste caso, o 

bloqueio de verba pública, conforme precedentes jurisprudenciais, a 

seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. JUNTADA DE RECEITUÁRIO 

QUE ATESTAM A PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À SAÚDE E DO 

IDOSO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOS ENTES FEDERADOS. 

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA 

MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da 

CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde. 2. 

A obrigação do Estado de fornecer à pessoa hipossuficiente tratamento 

digno de saúde é inequívoca e decorre de regra constitucional insculpida 

no artigo 196 da Carta da República. 3. Reconhecida a necessidade de 

fixação, em face do ente público, de um meio coercitivo para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 

possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega 

da tutela vindicada. 4. Agravo provido. TJ/MT, AI, 134182/2013, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 15/09/2014. Consigno 

que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos. O(s) 

requerido(s) fica(m) advertido(s) que o descumprimento desta decisão 

judicial poderá ensejar a responsabilização penal e administrativa de seus 

responsáveis legais, sem prejuízo da medida cível cabível (supradescrita), 

para efetivação da tutela jurisdicional deferida. CITE-SE o Município de 

Primavera do Leste/MT, na pessoa do seu representante legal, pela via 

eletrônica disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática 

de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como 

de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 

345, inc. II, do CPC). INTIME-SE, ainda, o Gestor do SUS, na pessoa do 

Secretário Municipal de Saúde, para cumprimento da tutela antecipada ora 

deferida, por meio dos endereços eletrônicos disponíveis na Secretaria 

Judiciária. Deixo de designar audiência de conciliação, porque 

incongruente com a marcha processual resultante da medida antecipatória 
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da tutela ora deferida, atentando-se, contudo, que o prazo para defesa, 

neste caso, é de 30 (trinta) dias, em consonância com o Enunciado 1, da 

Fazenda Pública de Mato Grosso, a seguir transcrito: Enunciado 1. A 

critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. (Enunciado da 

Fazenda Pública de Mato Grosso. Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais de Mato Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação 

das partes, em não havendo incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. 

Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 13 de dezembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007986-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA REZENDE (REQUERENTE)

MICHELLE REZENDE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007986-64.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MICHELLE REZENDE DE 

OLIVEIRA, VILMA REZENDE REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA 

proposta por MICHELE REZENDE DE OLIVEIRA, brasileira, neste ato 

representada por sua genitora, VILMA REZENDE em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, ambos 

qualificados na petição inicial, em que pretende a concessão de tutela de 

urgência, para que os requeridos adotem as providências necessárias 

para o fornecimento de EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 

DO CRÂNIO. Relata a parte autora, que é portadora de OUTRAS FORMAS 

DE RETARDO DO DESENVOLVIMENTO FISIOLOGICO NORMAL (CID:R628), 

que recentemente apresentou surto psicótico com agressividade e 

alucinações visuais e que necessita do exame para descobrir se há 

causa orgânica. Afirmou que é hipossuficiente econômica e que naõ 

possui recursos financeiros suficientes para arcar com os custos do 

tratamento. Aduziu ainda que, procurou o Sistema Único de Saúde de 

Primavera do Leste para realizar o exame, mas que a rede pública se 

manteve inerte quanto à disponibilização do procedimento cirúrgico, bem 

como não indicou uma previsão para tanto, apenas informando que o 

exame é de alta complexidade sendo de competência do Estado. Foi 

realizado parecer técnico pelo NAT - Núcleo de Apoio Técnico – (Parecer 

Técnico nº 2291/2018). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A causa 

está inserta, por ora, na competência deste Juízo, em conformidade com a 

Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (artigos 1º, parágrafo único e 

2º, caput), combinada com a Resolução 4/2014/TP, já que de antemão não 

é possível aferir que o valor extrapole o limite de 60 (sessenta) salários 

mínimos. No Juizado Especial da Fazenda Pública, o juiz poderá, de ofício 

ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta 

reparação (art. 3º da Lei 12.153/2009). Para a concessão da tutela 

provisória de urgência, de natureza antecipada, devem ser atendidos os 

requisitos delineados nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil 

vigente, sob as advertências do artigo 302, in verbis: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. (...) Art. 303. Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo. (...) (Destaquei) Desta 

forma, a probabilidade do direito buscado está demonstrada pelos 

documentos que instruem a petição inicial, em especial pelo Relatório 

Médico, subscrito pela Drª Lenara Patrícia, médica, CRM/MT 9206 (Id 

16917999) e pelo protocolo de entrada, onde se verifica a necessidade do 

exame pleiteado. No que diz respeito ao perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, verifica-se pelo tempo mínimo legal de trâmite 

deste processo, uma vez que, se ao final a sentença for favorável à 

requerente, esta já poderá ter a sua condição agravada, talvez 

irremediavelmente. Por fim, destaco que, no que diz respeito ao perigo de 

irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, o direito alegado 

está razoavelmente demonstrado neste feito, bem como este não constitui 

óbice ao deferimento da medida, pois tal requisito é mitigado pelo princípio 

da proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem prevalecer os 

direitos à saúde e à vida sobre o interesse econômico do ente público 

(Nesse sentido são os seguintes precedentes: TJ/MT, AI, 123307/2013, 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 

16/12/2014, Data da publicação no DJE 19/12/2014. TJ-SC, AG: 

20130800558 SC 2013.080055-8 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara de Direito 

Público Julgado. TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do 

exposto, com supedâneo nos artigos 300 e 303, ambos do Código de 

Processo Civil, c/c o artigo 3º da Lei 12.153/09, defiro a tutela provisória 

de urgência satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) obrigação de 

disponibilizar para MICHELE REZENDE DE OLIVEIRA (qualificado na petição 

inicial) EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO, de 

acordo com indicação médica, além dos demais tratamentos posteriores, 

que se fizerem necessários, no prazo de 15 (quinze) dias ou, no mesmo 

prazo, indique(m) data próxima para sua realização. Advirto que o não 

cumprimento da obrigação de fazer ensejará a aplicação das medidas 

necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 do CPC), neste caso, o 

bloqueio de verba pública, conforme precedentes jurisprudenciais, a 

seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. JUNTADA DE RECEITUÁRIO 

QUE ATESTAM A PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À SAÚDE E DO 

IDOSO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOS ENTES FEDERADOS. 

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA 

MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da 

CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde. 2. 

A obrigação do Estado de fornecer à pessoa hipossuficiente tratamento 

digno de saúde é inequívoca e decorre de regra constitucional insculpida 

no artigo 196 da Carta da República. 3. Reconhecida a necessidade de 

fixação, em face do ente público, de um meio coercitivo para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 

possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega 

da tutela vindicada. 4. Agravo provido. TJ/MT, AI, 134182/2013, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 15/09/2014. Consigno 

que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos. O(s) 

requerido(s) fica(m) advertido(s) que o descumprimento desta decisão 

judicial poderá ensejar a responsabilização penal e administrativa de seus 

responsáveis legais, sem prejuízo da medida cível cabível (supradescrita), 

para efetivação da tutela jurisdicional deferida. CITE-SE o Município de 

Primavera do Leste/MT, na pessoa do seu representante legal, pela via 

eletrônica disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática 

de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como 

de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 

345, inc. II, do CPC). INTIME-SE, ainda, o Gestor do SUS, na pessoa do 

Secretário Municipal de Saúde, para cumprimento da tutela antecipada ora 

deferida, por meio dos endereços eletrônicos disponíveis na Secretaria 

Judiciária. Deixo de designar audiência de conciliação, porque 

incongruente com a marcha processual resultante da medida antecipatória 

da tutela ora deferida, atentando-se, contudo, que o prazo para defesa, 

neste caso, é de 30 (trinta) dias, em consonância com o Enunciado 1, da 

Fazenda Pública de Mato Grosso, a seguir transcrito: Enunciado 1. A 

critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 
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fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. (Enunciado da 

Fazenda Pública de Mato Grosso. Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais de Mato Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação 

das partes, em não havendo incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. 

Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 13 de dezembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008085-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEISY BENEDITA DA SILVA SOARES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1008085-34.2018.8.11.0037. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: DEISY 

BENEDITA DA SILVA SOARES ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MUNICIPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE 

URGÊNCIA proposta por DEISY BENEDITA DA SILVA SOARES em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, ambos qualificados na petição inicial, em que pretende a 

concessão de tutela de urgência, para que os requeridos adotem as 

providências necessárias para o fornecimento de cirurgia de GLAUCOMA 

E CATARATA EM AMBOS OS OLHOS. Relata a parte autora, que é 

portadora de GLAUCOMA ÂNGULO ABERTO (Cid H.40) e CATARATA 

BILATERAL (CID. H.25.1), que apresenta baixa de acuidade visual em 

ambos olhos, história de glaucoma diagnosticada há 09 anos, catarata em 

evolução em ambos os olhos, se encontra em uso de colírios Lumigan e 

Combigan. Afirma que a situação é de urgência e que a não realização 

destas cirurgias expõe a paciente à perda definitiva da visão em ambos os 

olhos, tendo em conta que não responde adequadamente ao tratamento 

clínico estabelecido. Foi realizado parecer técnico pelo NAT - Núcleo de 

Apoio Técnico – (Parecer Técnico nº 2290/2018) que apresentou as 

seguintes conclusões: 1- Quanto à doença alegada: Segundo declaração 

médica a Requerente é portadora de catarata, e também glaucoma e 

necessita tratamento cirúrgico. 2- Área Médica do Pleito: Oftalmologia. 3- 

Quanto à necessidade do tratamento: As patologias informadas, nos 

estágios clínicos informados necessitam tratamento cirúrgico. 4- Quanto 

ao pleito: As cirurgias pleiteadas são consideradas pertinentes. Esses 

procedimentos são contemplados pelo SUS. 5- Quanta a urgência: O caso 

deve ser considerado como urgente, há risco de sequelas e de perda da 

visão. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A causa está inserta, por 

ora, na competência deste Juízo, em conformidade com a Lei nº 12.153, 

de 22 de dezembro de 2009 (artigos 1º, parágrafo único e 2º, caput), 

combinada com a Resolução 4/2014/TP, já que de antemão não é possível 

aferir que o valor extrapole o limite de 60 (sessenta) salários mínimos. No 

Juizado Especial da Fazenda Pública, o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta 

reparação (art. 3º da Lei 12.153/2009). Para a concessão da tutela 

provisória de urgência, de natureza antecipada, devem ser atendidos os 

requisitos delineados nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil 

vigente, sob as advertências do artigo 302, in verbis: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. (...) Art. 303. Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo. (...) (Destaquei) Desta 

forma, a probabilidade do direito buscado está demonstrada pelos 

documentos que instruem a petição inicial, em especial pelos Relatórios 

Médicos, subscritos pelo Dr Rafael Amaya Estevez, oftalmologista, 

CRM/MT 4945 e pelo Dr. Jair Giampani, CRM4472 (Id 16994664), pelo 

protocolo de entrada e pelo laudo para solicitação de autorização de 

internação hospitalar, onde se verifica a necessidade das cirurgias 

pleiteadas. No que diz respeito ao perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo, verifica-se pelo tempo mínimo legal de trâmite deste 

processo, uma vez que, se ao final a sentença for favorável à requerente, 

esta já poderá ter a sua condição agravada, talvez irremediavelmente. Por 

fim, destaco que, no que diz respeito ao perigo de irreversibilidade dos 

efeitos do provimento antecipado, o direito alegado está razoavelmente 

demonstrado neste feito, bem como este não constitui óbice ao 

deferimento da medida, pois tal requisito é mitigado pelo princípio da 

proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem prevalecer os 

direitos à saúde e à vida sobre o interesse econômico do ente público 

(Nesse sentido são os seguintes precedentes: TJ/MT, AI, 123307/2013, 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 

16/12/2014, Data da publicação no DJE 19/12/2014. TJ-SC, AG: 

20130800558 SC 2013.080055-8 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara de Direito 

Público Julgado. TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do 

exposto, com supedâneo nos artigos 300 e 303, ambos do Código de 

Processo Civil, c/c o artigo 3º da Lei 12.153/09, defiro a tutela provisória 

de urgência satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) obrigação de 

disponibilizar para DEISY BENEDITA DA SILVA SOARES (qualificado na 

petição inicial) cirurgia de GLAUCOMA E CATARATA EM AMBOS OS 

OLHOS, de acordo com indicação médica, além dos demais tratamentos 

posteriores, que se fizerem necessários, no prazo de 05 (cinco) dias ou, 

no mesmo prazo, indique(m) data próxima para sua realização. Advirto 

que o não cumprimento da obrigação de fazer ensejará a aplicação das 

medidas necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 do CPC), neste 

caso, o bloqueio de verba pública, conforme precedentes jurisprudenciais, 

a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. JUNTADA DE RECEITUÁRIO 

QUE ATESTAM A PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À SAÚDE E DO 

IDOSO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOS ENTES FEDERADOS. 

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA 

MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da 

CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde. 2. 

A obrigação do Estado de fornecer à pessoa hipossuficiente tratamento 

digno de saúde é inequívoca e decorre de regra constitucional insculpida 

no artigo 196 da Carta da República. 3. Reconhecida a necessidade de 

fixação, em face do ente público, de um meio coercitivo para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 

possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega 

da tutela vindicada. 4. Agravo provido. TJ/MT, AI, 134182/2013, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 15/09/2014. Consigno 

que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos. O(s) 

requerido(s) fica(m) advertido(s) que o descumprimento desta decisão 

judicial poderá ensejar a responsabilização penal e administrativa de seus 

responsáveis legais, sem prejuízo da medida cível cabível (supradescrita), 

para efetivação da tutela jurisdicional deferida. CITE-SE o Município de 

Primavera do Leste/MT, na pessoa do seu representante legal, pela via 

eletrônica disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática 

de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como 

de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 

345, inc. II, do CPC). INTIME-SE, ainda, o Gestor do SUS, na pessoa do 

Secretário Municipal de Saúde, para cumprimento da tutela antecipada ora 

deferida, por meio dos endereços eletrônicos disponíveis na Secretaria 

Judiciária. Deixo de designar audiência de conciliação, porque 

incongruente com a marcha processual resultante da medida antecipatória 

da tutela ora deferida, atentando-se, contudo, que o prazo para defesa, 

neste caso, é de 30 (trinta) dias, em consonância com o Enunciado 1, da 

Fazenda Pública de Mato Grosso, a seguir transcrito: Enunciado 1. A 

critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 
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conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. (Enunciado da 

Fazenda Pública de Mato Grosso. Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais de Mato Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação 

das partes, em não havendo incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. 

Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 13 de dezembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006028-77.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006028-77.2017.8.11.0037. REQUERENTE: LUCIANO PEDRO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Homologo a desistência da presente ação, 

manifestada pelo advogado da requerente em audiência de conciliação (id. 

n°12475810), para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Em consequência, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. Incabível a condenação 

em custas e honorários advocatícios, por força da previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

Publicada e registrada eletronicamente. Intimação(ões) pela via eletrônica 

disponibilizada. Transitada em julgado, arquive-se, com a devida baixa. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 12 de Dezembro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000585-48.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID LINCOLN MENDES ALVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SICOOB FEDERAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA CARAM LAURINDO OAB - MT21522/O (ADVOGADO(A))

ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA OAB - MT0006009A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA OAB - SP119050 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000585-48.2017.8.11.0037. REQUERENTE: DEIVID LINCOLN MENDES 

ALVES NOGUEIRA REQUERIDO: SICOOB FEDERAL Vistos. Da análise dos 

autos, verifica-se que a parte promovente, não compareceu à audiência 

de conciliação realizada conforme termo de audiência juntado apesar de 

devidamente intimada. O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. Posto isso, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito. 

Publicada e registrada no Sistema PJe. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 12 de Dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006094-57.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006094-57.2017.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA DE LOURDES FREITAS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Da análise dos autos, verifica-se que a 

parte promovente, não compareceu à audiência de conciliação realizada 

conforme termo de audiência juntado apesar de devidamente intimada. O 

Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de extinção do 

processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: 

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. Posto isso, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito. 

Publicada e registrada no Sistema PJe. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 12 de Dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006390-79.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA YASMIN NICOLAU DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006390-79.2017.8.11.0037. REQUERENTE: PATRICIA YASMIN NICOLAU 

DA COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte promovente, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada conforme termo de audiência juntado apesar de 

devidamente intimada. A advogada na audiência requereu prazo de 05 

(cinco) dias para juntada de justificativa da ausência da autora, porém, até 

a presente data não houve nenhuma manifestação. O Enunciado nº 20, do 

FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, 

o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. Posto isso, com arrimo no que 

dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem julgamento do mérito. Publicada e registrada no Sistema 

PJe. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 13 de Dezembro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000550-54.2018.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000550-54.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARCIO DA SILVA 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Da 

análise dos autos, verifica-se que a parte promovente, não compareceu à 

audiência de conciliação realizada conforme termo de audiência juntado 

apesar de devidamente intimada. A advogada requereu prazo de 05 

(cinco) dias para juntada de justificativa da ausência da autora. O 

Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de extinção do 

processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: 

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. Posto isso, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito. 

Publicada e registrada no Sistema PJe. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 13 de Dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006398-56.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE BENEDITA RIBAMAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006398-56.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ELIETE BENEDITA RIBAMAR 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Da análise dos autos, verifica-se que a 

parte promovente, não compareceu à audiência de conciliação realizada 

conforme termo de audiência juntado apesar de devidamente intimada. A 

advogada requereu prazo de 05 (cinco) dias para juntada de justificativa 

da ausência da autora. O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

in verbis: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. Posto isso, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito. 

Publicada e registrada no Sistema PJe. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 13 de Dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 136598 Nr: 8016-58.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁLVARO LUIZ DELAZARI, JORGE LUIZ 

DELAZARI, JANAIR VIANA, EDIMAR WESSLER, Miguel Gurkewicz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 3ª Defensoria Pública 

Estadual em Primavera do Leste-MT - OAB:, Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - OAB: 

MT 12413, ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR - OAB:12992, 

SIDIMAR LAZZAROTTO - OAB:55736

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, absolvendo 

ALVARO LUIZ DELAZARI, JORGE LUIZ DELAZARI, EDIMAR WESSLER, 

MIGUEL GURKEWICZ, JUNIOR CESAR ADAMS da acusação do 

cometimento do delito capitulado no art. 288, caput, do Código Penal, nos 

termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal, condenar JORGE 

LUIZ DELAZARI nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal. Alvaro e 

reconheço da extinção da punibilidade do delito capitulado no art. 180, 

caput, do Código Penal imputado a JANAIR VIANA, nos termos do art. 89, 

§ 5º, da Lei nº 9.099/95.Passo à dosimetria da pena.A pena prevista para 

o delito previsto no art. 180 do CP é de reclusão de 1 a 4 anos, e 

multa.Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, 

analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, reputo como prejudicial as 

consequências do crime, vez que conforme narrado pela vitima Marcos 

Rogerio, o mesmo teve prejuízo de mais de R$ 30.000,00 e boa parte dos 

bens não lhe foram restituídos, razão pela qual fixo a pena base em 1 ano 

e 6 meses de reclusão.Inexistem circunsta circunstancias atenuantes, 

agravante, bem como causa de aumento e diminuição a serem 

consideradas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 146338 Nr: 2702-97.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE ANTONIO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para 

condenar o acusado FELIPE ANTONIO SILVA, nas sanções do artigo art. 

129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006, e do 

art. 12, caput, da Lei Federal 10.826/03 e, ainda, declarar a prescrição da 

pretensão punitiva, extinguindo-se a punibilidade do delito capitulado no 

art. 147, caput, do Código Penal, atribuído ao acusado, nos termos do art. 

109, VI, do Código Penal. Passo a dosimetria da pensa.Do crime previsto 

no art. 129, §9º, do CP.O delito previsto no art. 129, § 9º do CP possui 

pena de detenção, de 3 meses a 3 anos.Atento ao princípio constitucional 

da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do 

CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, 

razão pela qual fixo a pena-base em 3 meses de detenção.Do crime 

previsto no art. 12, da Lei 10.826/03.O delito previsto no art. 12 da Lei 

10.826/03, possui pena de detenção de 01 a 03 anos de detenção.Atento 

ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as 

circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para 

exasperação da pena base, razão pela qual fixo a pena-base em 01 ano 

de detenção, deixando de aplicar a atenuante da confissão espontânea, 

pois a pena foi aplicada em seu patamar mínimo.Da pena 

totalConsiderando que foram cometidos dois crimes pelo acusado, suas 

penas devem ser somadas, nos termos do art. 69 do CP, de modo que a 

condenação perfaz 1 ano e 3 meses de detenção, a qual torno definitiva, 

ante ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la.Fixo o 

regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, 

nos termos do art. 33, § 2º, “c” do Código Penal.Deixo de substituir a pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a ausência do 

requisito legal previsto no art. 44, I do CP [...].

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2013 Nr: 238-38.1994.811.0037

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLICIA CIVIL DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR, para devolução dos autos nº 

238-38.1994.811.0037, Protocolo 2013, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 101/2018-SOR - Comunicar que, durante o recesso 

forense, o serviço de plantão judiciário destinar-se-á, exclusivamente, ao 

recebimento, conhecimento ou decisão das matérias urgentes elencadas 

no artigo 232 do COJE e artigo 246 da CNGC, ficando vedada a publicação 

de sentenças, decisões e despachos, bem como intimação de partes ou 

seus advogados (as), exceto com relação às medidas urgentes e aos 

processos penais envolvendo réus presos, nos processos vinculados a 

essa prisão

* A Portaria nº 101/2018-SOR completa ,encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006273-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMARA OLDONI DIAS (RÉU)

1006273-45.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de citação, acessando o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra 

superior, escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras informações 

podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de 

Diligências’. O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural. Sorriso/MT, 13 de dezembro de 

2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007297-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEGNHER SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME (REQUERENTE)

F.B.R. ENGENHARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA GIARETTA OAB - MT18878/O (ADVOGADO(A))

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT0008699A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER ADAO DAGHETTI (REQUERIDO)

1007297-11.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 13 de dezembro de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 94778 Nr: 6543-96.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI MAYER, DIRSON MAYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B, 

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 6543-96.2012.811.0040 – Código: 94778

 Vistos etc.

 Através do petitório de fls. 90/91, a parte autora pugna pela citação por 

hora certa dos notificados.

 Sem delongas, convém destacar que a citação por hora certa deve 

obedecer aos requisitos contidos no artigo 252 do Código de Processo 

Civil, in verbis: ‘Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar.’

 In casu, não obstante os argumentos da parte autora, analisando a 

certidão de fl. 81/82, entendo que não restou demonstrada a suspeita de 

ocultação dos demandados, razão pela qual, INDEFIRO o pedido de citação 

por hora certa.

 Desta feita, DETERMINO o desentranhamento do mandado para citação 

dos demandados.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso., 12 de Dezembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 186484 Nr: 1966-65.2018.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO DE ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRYSLER GROUP DO BRASIL COM.DE 

VEÍCULO LTDA, GRREN STAR PEÇAS E VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIO MAURO DANTAS - 

OAB:13.712-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DAMIÃO 

GONÇALVES - OAB:132234/SP, EDUARDO SECCHI MUNHOZ - 

OAB:126.764, FABIO TEIXEIRA OZI - OAB:172594, JEFERSON ALEX 

SALVIATO - OAB:236.655, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729, THIAGO 

TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208.972/SP

 Autos n. 1966-65.2018.811.0040 – Código: 186484.

 Vistos etc.

 Relativamente aos valores remanescentes, INTIMEM-SE as executadas 

para cumprirem integralmente a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de penhora.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de Dezembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 134 de 669



 Cod. Proc.: 119252 Nr: 9505-24.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA DE ALMEIDA CZARNOBAY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78069, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400/MG, VANDERLY RUDGE GNOATO - 

OAB:17.786/O

 Autos n. 9505-24.2014.811.0040 – Código: 119252.

Sentença Extintiva de Execução

 Vistos etc.

 Sem delongas, ante a satisfação do débito pela parte executada (fls. 

387/393), com o qual concordou a exequente (fl. 394), JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

 P.R.I.C.

 TRANSITADA EM JULGADO a sentença ou havendo desistência do prazo 

recursal pelas partes, EXPEÇA-SE o competente alvará de levantamento.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 12 de Dezembro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 102825 Nr: 5784-98.2013.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:154.694, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:10.133-MT, 

EVELINE GUERRA DA SILVA - OAB:22987, FERNANDO AUGUSTO VIERA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - 

OAB:10382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no 

art. 487, inciso I do CPC, julgo inteiramente improcedentes os embargos à 

execução por quantia certa ofertados por Banco Santander (Brasil) S/A 

em face do Ministério Público Estadual, pelo que determino o 

prosseguimento da execução em apenso (cód. 98843), devendo ser 

observado o valor da multa fixado pela decisão de fls. 165/166, no valor 

de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).Condeno o embargante ao 

pagamento das custas processuais. Honorários indevidos na espécie. 

Independentemente do trânsito em julgado, traslade-se cópia desta 

sentença para os autos principais.Oportunamente, ao arquivo, mediante 

as baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C.Às providências.Sorriso/MT, 12 

de Dezembro de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151500 Nr: 4830-47.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELITA STIEVEN PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A, VINICIUS DUARTE BARNES - OAB:56242

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as Partes, no 

prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, haja vista o retorno dos autos da SUPERIOR INSTÂNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45820 Nr: 2692-88.2008.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NASSIF, ELISANGELA PARZIANELLO NASSIF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:27.171

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as Partes, no 

prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, haja vista o retorno dos autos da SUPERIOR INSTÂNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170614 Nr: 3764-95.2017.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI DJALMA NUERNBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCULTURAS INSUMOS AGRÍCOLAS 

LTDA - MASSA FALIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - 

OAB:21114/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218MT, Luiz Alexandre Cristaldo - OAB:, MOGLY ADAS 

COSTA - OAB:18.094 OAB/MT, ROSANE SANTOS DA SILVA - 

OAB:17087

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado da parte réu DR.(ª) 

MOGLY ADAS COSTA - OAB/18.094 OAB/MT - nº para, no prazo de 03 

(três) dias, devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de 

Busca e Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e 

incorrer em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164969 Nr: 510-17.2017.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SS TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E 

REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANZIL TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN LAPOLLI FILHO - 

OAB:OAB/PR 14.919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - 

OAB:13113/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE para manifestar-se acerca dos embargos de declaração 

com efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169971 Nr: 3358-74.2017.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISANIEL BATISTA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCULTURAS INSUMOS AGRÍCOLAS 

LTDA - MASSA FALIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - 

OAB:21114/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218MT, Luiz Alexandre Cristaldo - OAB:, MOGLY ADAS 

COSTA - OAB:18.094 OAB/MT, ROSANE SANTOS DA SILVA - 

OAB:17087

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado da parte reu DR.(ª) 

MOGLY ADAS COSTA - OAB/18.094 OAB/MT para, no prazo de 03 (três) 
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dias, devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de 

Busca e Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e 

incorrer em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153439 Nr: 5603-92.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINUANO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO GRANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128668 Nr: 4588-25.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: ADALBERTO GRANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINUANO COMÉRCIO DE INSUMOS 

AGRÍCOLAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito, ou indicar bens passíveis de penhora, haja vista que a tentativa 

de penhora pelo(s) sistema(s) INFOJUD restou(ram) infrutifera(s), sob 

pena de extinção e/ou suspensão do processo (Art. 921, inciso III, do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164497 Nr: 254-74.2017.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROCULTURAS INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA - 

MASSA FALIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISANIEL BATISTA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOGLY ADAS COSTA - 

OAB:18.094 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON SOKOLOVSKI 

ALVES - OAB:21114/O

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado da parte autora DR.

(ª) MOGLY ADAS COSTA - OAB/18.094 OAB/MT para, no prazo de 03 

(três) dias, devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de 

Busca e Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e 

incorrer em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94778 Nr: 6543-96.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI MAYER, DIRSON MAYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B, 

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54702 Nr: 5040-45.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS LUIS SILVESTRI, VINICIUS DALL COMUNE 

HUNHOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ANHEMBI ALIMENTOS 

OESTE LTDA, NARDI PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128341, 

PAULO RICARDO RODRIGUES - OAB:13.503-MT, RAFAEL ESTEVES 

STELLATO - OAB:10825, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/SP 

211.648, VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - OAB:10.453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADIR JOSÉ COPETTI 

NOVACZYK - OAB:5346-B, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT11.065-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A, 

VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - OAB:10.453/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR, a PARTE 

EXECUTADA, para, no prazo de 15 dias, cumprir a sentença/acórdão 

referente ao CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado pelo advogado 

credor VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF (fls. 540/541), sob pena de 

multa de 10% e honorários advocatícios fixados conforme § 1º do art. 

523, do NCPC, CIENTIFICANDO que o pagamento voluntário e tempestivo 

exonerará o devedor, da multa e dos honorários advocatícios, bem como, 

para querendo, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 525 do NCPC.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197018 Nr: 7974-58.2018.811.0040

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI, TERCEIROS 

INTERESSADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS AMAZÔNICOS S/A, NATIV FOODS LTDA, NATIV -COMÉRCIO 

E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE BLASCO GROSS - 

OAB:OAB/SP199.715-B, ALEXANDRE MIRANDA DE LIMA - 

OAB:13241-A, ANA JULIA FERREIRA BOFF NEUMANN - OAB:11894/MT, 

ANDREIA SANTOS CATELAN - OAB:OAB/SP 275.984, ANELY DE 

MORAES PEREIRA MERLIN - OAB:13571/B, ANTONIO LEOPARDI RIGAT 

GARAVAGLIA MARIANNO - OAB:OAB/SP310.592, CÁSSIO AUGUSTO 

TORRES DE CAMARGO - OAB:OAB/SP255.615, CLAUDIO LUIS 

BEZERRA DOS SANTOS - OAB:271310/SP, CRISTIANE DE CARVALHO 

SALCEDO - OAB:171.821-B, DANIELA NALIO SIGLIANO - OAB:OAB/SP 

184.063, ELAINE CRISTINA RANGEL DO NASCIMENTO BONAFÉ - 

OAB:100305-SP, ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - OAB:15020, 

ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT, 

ESTEVAM HÚNGARO CALVO FILHO - OAB:9 546-A-MT, EVANDRO 

CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, EWERTON 

HERRERA IANHES - OAB:OAB/SP 160.289, FABIO HENRIQUE LOPES 

PEREIRA - OAB:OAB/SP 290.932, FABRÍCIO ROCHA - 

OAB:OAB/SP206.338,  GABRIEL PORTELA PERFEITO - 

OAB:OAB/SP332.624, GRACIELLE DE ALMEIDA CAMPOS - 

OAB:10.847, HENRIQUE CANÇADO GONÇALVES - OAB:OAB/MG 

57.680, ISAMARA ANDRADE DE LIMA - OAB:16035-A/MT, JOAO 

BATISTA ARAUJO BARBOSA - OAB:9847/O, JOAO BATISTA FERREIRA 

- OAB:10962/B, JOÃO JORGE ALVES ARAÚJO - OAB:5252/MT, JORGE 
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LUIS BONFIM LEITE FILHO - OAB:OAB/SP309.115, JORGE YASSUDA - 

OAB:8875-B, JOSÉ CARLOS PENTEADO MASAGÃO - OAB:OAB/SP 

21.416, JOSE LUIZ BUCH - OAB:21938, KATIA DE ALMEIDA - 

OAB:108.929/SP, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8.196, 

LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - OAB:7381/MT, LUIZ 

CARLOS CACERES - OAB:PR 26822-B, LUIZ EDUARDO BOAVENTURA 

PACÍFICO - OAB:OAB/SP 117.515, MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD 

ROSA LOPES - OAB:18326/O, MARCONDES RAI NOVACK - 

OAB:8571/MT, MARCOS BIASIOLI - OAB:OAB/SP 94.180, MAURO DA 

SILVA ANDRIESKI - OAB:10925-B, NAGIB KRUGER - OAB:4419, NELSON 

FEITOSA JUNIOR - OAB:8656, OLIVER FONTANA - OAB:153.715, 

PAULO RANGEL DO NASCIMENTO - OAB:26.886-SP, RAFAEL 

SANTIAGO DE JESUS QUEIROZ - OAB:OAB/SP 360.595, Raquel Barros 

Araújo - OAB:, REGIA MARIA RANIERI - OAB:73152, RENATO 

SILVIANO TCHAKERIAN - OAB:OAB/SP300.923, RICARDO DE ABREU 

BIANCHI - OAB:OAB/SP345.150, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:12205-A/MT, ROBERTO CARLOS DAMBROS - OAB:13.154/MT, 

RONALDO DE JESUS DUTRA BELO - OAB:309385, SANDRO W. PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:OAB/PR 24.540, SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA 

DE MORAES - OAB:10.416, SONIAMAR FRITSCH - OAB:16130-0/MT, 

Tiago de Castilho Muñoz - OAB:SP/331.672, VANDERLEY RUDGE 

GNOATO - OAB:17.786/O, VANESSA REGINA INVERNIZZI BLASCO 

GROSS - OAB:OAB/SP199.717-, VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - 

OAB:13113/MT, VITOR CAMARGO SAMPAIO - OAB:OAB/SP 385.092, 

WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP, WILLIAN JOSÉ DE 

ARAÚJO - OAB:3928/MT, WINSTON SEBE - OAB:27510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - 

OAB:172.947/SP

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO – MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE AVISO AOS CREDORES DO QUADRO GERAL

 DE CREDORES DA FALÊNCIA - CONSOLIDADO

AUTOS N.º 7974-58.2018.811.0040 Código 197018

ESPÉCIE: FALÊNCIA

MASSA FALIDA: NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS DA 

AMAZÔNICOS S/A-IBPASA e NATIV FOODS LTDA e NATIV -COMÉRCIO E 

DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO dos Credores e interessados acerca 

do rol de Credores Consolidado até o momento. E, para que chegue ao 

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

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

publicado na forma da Lei.

QUADRO GERAL DE CREDORES CONSOLIDADO (Art. 18, Lei 

11.101/2005):

 CREDORES EXTRACONCURSAIS: Honorarios do Administrador Judicial 

(Mauro Da Silva Andrieski) não Depositados: R$ 52.000,00; Luciana Da 

Silva Pinheiro R$ 5.232,00; Edson Luiz Moreton R$ 49.167,00; Abadia 

Beatriz Corvoisier De Moraes R$ 3.409,60; Alice Monteiro Da Silva R$ 

3.111,67; Ana Paula Brito Ribeiro Mendes R$ 8.000,00; Antonio Domingos 

Da Silva Santana R$ 4.357,32; Cleones Lima Dos Santos R$ 6.367,16; 

Dayalla Cristina Rodrigues R$ 1.207,14; Emerson Leandro Bueno Scherer 

R$ 5.590,17; Eronildes Pereira De Souza R$ 2.667,98; Fabiula Aparecida 

Tolazzi R$ 816,78; Francisca Lima Pereira R$ 8.000,00; Gilson Silva De 

Oliveira R$ 4.718,90; Gilvano Antonio Dos Santos R$ 2.520,44; Isael 

Monteiro Da Silva R$ 1.741,72; Joaquim Jean S. Souza R$ 3.822,87; Jose 

Santana Pereira Alves R$ 1.608,77; Leonildo Assis De Almeida R$ 

3.410,27; Luciane Oliveira R$ 1.215,41; Luciano Borges Da Rosa R$ 

3.497,68; Maicon Dos Santos Ferreira R$ 8.074,61; Maria Das Dores 

Marquilania De Sousa R$ 8.000,00; Maria Divina Pereira Da Silva R$ 

1.589,42; Maria Domingas De Oliveira Araujo R$ 2.057,42; Maria Marcia 

Oliveira Horas R$ 16.992,40; Marilia Mendes Reis R$ 8.000,00; Marisa 

Mathias R$ 7.397,52; Nayana Cardoso Faustino R$ 8.000,00; Patricio 

Gomes Dos Santos R$ 4.500,00; Priscila Nascimento E Silva Pacheco R$ 

9.886,34; Railon Araujo Miranda R$ 1.537,54; Raimundo Adalto Belfort 

Silva R$ 1.036,45; Rodrigo De Oliveira R$ 3.431,39; Vanusa Regina Da 

Silva Rodrigues R$ 14.376,50; Wanderson Da Silva Das Neves R$ 

8.000,00; Wesley Fabricio Belonci R$ 4.263,11; Pedro Furlan U Cavalcanti 

R$ 215.674,60 (Pro-labore); Antonio Miguel Dalsoquio R$ 20.366,36; Ativa 

Auditores E Contadores Ass. Ltda R$ 13.700,00; B.C Tech-Com. E 

Ass.Tecn. Em Balanças Eireli – Me R$ 980,59; Bigolin E Dalla Vechia Adv 

R$ 120.000,00; Caramori Maquinas E Equips Ltda R$19.628,16; Claudecir 

Dos Santos R$ 6.594,22; Cleiton Vaz Pereira R$ 814,20; Conselho 

Regional Medicina Vet. R$ 5.162,30; Diego Aguiar Jacob R$ 2.400,00; 

Dignuitus Holding Part. Ltda R$ 150.000,00; Paulo Pereira R$ 30.400,00; 

Edelir Madruga R$ 10.104,07; Edifone Sist. Avançado Telefonia R$ 

1.560,25; Energisa R$ 99.888,86; Expresso Rio Vermelho Transp. Lt R$ 

779,07; Flash Serv. Com. Peças Ltda R$ 2.991,00; G.P De Paiva Comercio 

Importação Exportação R$ 10.599,49; Gabriel Miller Coelho Oliveira Me - 

Promove R$ 2.034,00; Gilmar Da Silva R$ 42.416,78; Intercambio Elet. De 

Dados Cominicação Ltda R$ 504,00; João B. Veiga Souza R$ 23.566,48; 

Lapoa Lab. Analises Alimentos R$ 2.330,95; Localfrio As Armazens 

Gerais Frigorificos R$ 2.958,96; Natal Bragatti R$ 6.360,72; Nf Assessoria 

Contabil Sc R$ 3.500,00; Nobrezas Transportadora Ltda Me R$ 6.150,00; 

Oi S.A Fatura Telefonica R$ 1.483,49; Osmar Messias Martinelli R$ 

218.702,12; Otto Gubel Sociedade De Advogados R$ 122.893,00; Rb Dist. 

Produtos Limpeza Ltda R$ 3.183,00; Sergio Luiz Xavier De Matos R$ 

18.666,67; T J Retificadora Ltda R$ 1.140,00; Transportadora Xodó Ltda 

R$ 10.123,00; Xaxim Comercio De Combustiveis Ltda R$ 367,22; 

Campedelli Advogados Associados R$12.364,79; Leiliane Ferreira Silva 

Duarte R$ 13.300,84. total de credores extraconcursais R$ 1.483.294,77.

CRÉDITOS DERIVADOS DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA até 150 salários, 

e DE ACIDENTES NO TRABALHO:

 Afonso Mamedes Sousa R$ 40.000,00 - Alacil Ramos De Oliveira R$ 

910,91 - Alaelson Ramos De Oliveira R$ 10.000,00 - Alcione Da Silva Do 

Nascimento R$ 7.909,20 - Aldair Rodrigues Dos Santos R$ 417,21 - 

Aleirton Gomes De Melo R$ 15.000,00 - Alessandra Satie Kushikawa R$ 

82.500,00 - Alexandre Goncalves R$ 21.360,52 - Alexandre Pasztor R$ 

17.000,00 - Alexandre Rafael Avila Cantoni R$ 80.000,00 - Alisson Bruno 

S. Pereira - R$ 879,90 - Altamir Antonio Crozetta R$ 143.100,00 - Ana 

Cristina S Santos Lima R$ 831,95 - Ana Lucia Albuquerque Pereira R$ 

2.151,29 - Ana Maria Dias Da Silva R$ 6.000,00 - Ana Paula Boita R$ 

341,69 - Ana Paula Da Silva Barbosa R$ 2.947,48 - Ana Paula Sotel Da 

Silva R$ 1.422,54 - Anderson Ferreira Da Silva R$ 14.000,00 - Andre 

Carneiro Silva R$ 15.000,00 - Andre Cruz Pereira R$ 532,97 - Andre 

Freitas Martins R$ 10.230,16 - Andrea Aparecida Da Silva R$ 15.000,00 - 

Andreia Benvindo Rinaldi R$ 1.216,53 - Andreia De Lima Oliveira R$ 

1.290,83 - Angela Cristina Crivelaro Fonseca R$ 66.000,00 - Antonia Da 

Conceicao Chaves R$ 20.000,00 - Antonia Dos Santos Reis R$ 10.700,00 

– Antonia Francisca Da Conceição R$ 5.000,00 - Antonia Silva De Sousa 

R$ 9.000,00 Antonio Aldenir Da Conceicao R$ 3.170,71 - Antonio Alves 

Pinheiro R$ 5.000,00 - Antonio Carlos S De Araujo R$ 16.000,00 - Antonio 

Domingos Da Silva Santana R$ 26.000,00 - Antonio Jose O. Decidido Filho 

R$ 15.750,00 - Antonio Vitorino Dias R$ 58,06 - Aparecida De Fatima S De 

Jesus R$ 6.000,00 - Arquiane Da Silva Barros R$ 26.150,00 - Benedito 

Jhonson S. Souza R$ 15.000,00 - Caique Cesar Ulisses Moschetti R$ 

36.000,00 - Camilo Gomes Da Silva R$ 75.000,00 - Cecilia Barbosa Santos 

Silva R$ 7.210,00 - Cecilia Moura Barros R$ 8.000,00 – Celia Pereira De 

Sousa R$ 11.000,00 - Cleberson Roberto Machado Da Silva R$ 10.060,00 - 

Cleomilson Gomes Da Costa R$ 50.000,00 - Cleuton Marcelo F Da Silva R$ 

11.376,00 - Clovis Da Silva Oliveira R$ 4.546,69 - Costa, Waisberg, 

Tavares Paes Sociedade De Advogados R$ 41.246,21 - Cristina A. Sotel 

Da Silva R$ 1.422,34 - Cristina Rodrigues Dos Santos R$ 726,28 - Danielle 

Ferreira De Souza R$ 14.467,70 - Darlene Almeida Dos Santos R$ 

10.000,00 - Dayane Almeida Dos Santos R$ 4.000,00 - Daymon 

Nascimento Trindade R$ 308,91 - Deane Milhomem Gomes R$ 5.000,00 - 

Deuzamar Abreu Soares R$ 15.000,00- Dhemeson Gomes Da Silva R$ 

937,53 - Dhonatas Wilson S. Cantanhede R$ 921,24 - Dhulian Max Dantas 

De Souza R$ 120,20 - Diana Edite Da Silva Sousa R$ 12.000,00 - Diego 

Pereira Porto R$ 25.000,00 - Dilnei Goncalves Echevengua R$ 70.000,00 - 

Diogo Tomas De Figueiredo R$ 1.995,74 - Dirceu Mutinelli R$ 40.000,00 - 

Domingos Darlan Silva E Silva - R$ 96,59 - Douglas Barbosa Luiz R$ 

2.747,34 - Douglas Santos Pacheco R$ 26.000,00 - Eder Carlos Da Silva 

R$ 3.720,03 - Edilene De Lima Costa R$ 6.500,00 - Edineia Da Conceicao 

Moraes R$ 407,85 - Edvan Francisco Da Silvar$ 9.000,00 - Elinete Silva 

Dos Santos R$ 7.000,00 - Elisandra Ferreira Reis R$ 5.754,99 - Elkione 

Lima Da Silva R$ 533,48 - Elma Fernandes Dos Santos R$ 1.674,76 - Elton 

Giorgio Da Silveira R$ 1.428,45 - Emerson Ferreira Da Silva R$ 963,42 - 

Erdelita Rodrigues R$ 21.000,00 - Erisnande De Sousa Lima R$ 7.862,40 - 

Erisvania Sobral Lima R$ 22.000,00 - Evandro Dos Santos Silva R$ 

2.576,65 - Fabiana Bezerra Da Silva R$ 186,43 - Fabiana Dos Santos 

Conceicao R$ 1.449,84 - Fausto Marques Neto R$ 40.000,00 – Felipe José 

Del Frari De Oliveira R$ 40.000,00 - Felipe Santana Da Silva R$ 2.022,28 - 
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Fernanda P. Da S.De Oliveira R$ 857,51 - Fernanda Pereira Dos Santos R$ 

7.500,00 - Fernanda Pereira Porto R$ 7.000,00 – Fernando Oliveira Dos 

Santos R$ 157,24 - Firmina Pereira De Almeida R$10.000,00 - Flamarion 

Oliveira De Abreu R$ 6.800,20 - Flavia Angela Barbosa Sena R$ 3.555,42 - 

Francildo Pereira Chaves R$ 473,85 - Francineide Abreu Paula R$ 

1.409,44 Francisca Adelaide S Ferreira R$ 1.201,25 - Francisca Chagas 

Sousa Santos R$ 2.838,02 – Francisca Da Conceicao Lima R$ 1.500,00 - 

Francisco Da Conceicao R$ 10.000,00 - Francisco Da Costa Silva R$ 

64,55 - Francisco Das C. Da Silva Vale R$ 2.557,98 - Francisco Da Costa 

Veloso R$ 36.000,00 - Francisco Valmir Da Silva R$ 20.000,00 - Gelane 

Machado Santos R$ 2.650,00 - Gescilene Chaves Silva R$ 1.099,00 - 

Gilma Alves Da Conceicao R$ 697,24 - Gilson Carlos Costa De Araujo R$ 

2.477,55 - Gilvan Silva Dos Santos R$ 15.000,00 - Gilvano Antonio Dos 

Santos R$ 10.000,00 - Geovane Batista Da Silva R$ 10.000,00 - Giovani 

Garcete Locatelli R$ 720,72- Gislene Soares Alves R$ 10.000,00 - 

Graciane Vieira De Francar$ 594,84 - Graziela Rubio Perius R$ 13.109,09 - 

Gustavo Montone Granello R$ 17.500,00 - Heloisa Gomes De Oliveira R$ 

1.790,20 - Idalene Oliveira Silva R$ 10.000,00 - Indhayane Kellen De Castro 

R$ 9.000,00 - Israel Viana De Oliveira R$ 13.195,00 - Ivair Barp R$ 

23.017,52 - Ivoneide Sousa De Carvalho R$ 2.679,80 - Jacirene Ramos Do 

Nascimento R$ 18.000,00 - Jackeline Carneiro Barbosa R$ 1.266,63 - 

Jainer Do Nascimento Costa R$ 5.000,00 - Jane Wang R$ 8.024,03 - 

Janicelma Sousa Vieira R$ 18.000,00 - Jaqueline Barbosa Luiz R$ 753,55 - 

Jeronimo Ferreira Da Silva R$ 30.000,00 - Jessica Silva De Araujo R$ 

12.590,00 - Jessica Vera Lima R$ 1.360,82 - Jhonathan Goncalves R$ 

762,01 - Joanita Vieira De Freitas R$ 7.257,60 - Joao Batista Salgado 

Rodrigues R$ 13.154,31 - Joao Paulo Izidoro Alves R$ 2.419,39 - Joaquim 

Jean Dos Santos Souza R$ 14.000,00 - Jocielma Morais Da Silva R$ 

2.968,47 - Jocimar Boris R$ 1.029,29 - Jedeane Silva Marques R$ 

24.000,00 - Joel Conceicao De Almeida R$ 4.162,58 - Joelma Da Silva 

Borges R$ 15.000,00 - Jonathan Moreira Da Silva R$ 1.927,91 - Jorge Braz 

Cristiano R$ 170,52 - Jorge Falkembach Junior R$ 143.100,00 - Jose 

Carlos Morais R$ 5.147,75 - Jose Conceicao Mendes R$ 15.000,00 - Jose 

Mario De Melo Ribeiro R$ 4.500,00 - Josiel Cardoso Da Cruz R$ 4.500,00 - 

Jossilene De Melo Da Silva R$ 2.293,28 - Josue Sabino Dos Santos R$ 

15.000,00 – Jucelio Escarabelo R$ 67.500,00 - Juliana Borger R$ 2.010,63 

- Juliane Cristina Menin R$ 70.000,00- Karina Pereira Da Silva R$ 13.500,00 

- Katia Oliveira Dias R$ 4.887,95 - Ladislau Barbosa Rios R$ 11.000,00 - 

Leandro Rodrigues De Oliveira R$ 4.362,70 - Leomar Dos Santos Da Silva 

R$ 5.950,62 - Leonan Rafael Luciano R$ 6.000,00 - Leonildo Assis De 

Almeida R$ 31.300,00 - Leuzimar Santiago De Souza R$ 2.339,45 - 

Lindamara Silva Trindade R$ 30.000,00 - Lourdes Rocha R$ 55.000,00 - 

Lourenco Bandeira Da Silva R$ 1.149,33 - Lucas Araujo De Albuquerque 

R$ 1.147,25 - Lucas Reis De Morais R$ 921,82 - Lucelia De Almeida 

Monteiro R$ 8.000,00 - Lucia Aparecida Dos Santos R$ 27.000,00 - 

Luciano Borges Da Rosa R$ 10.000,00 - Lucicleide Biserra Da Silva R$ 

108,29 - Lucidalva Morais Dourado R$ 3.892,44 - Luis Thiago Rosa R$ 

28.000,00 - Manoel De Macedo Prado R$ 15.000,00 - Manoel Lucas Da 

Silva E Silva R$ 4.408,48 - Manoel Nunes Almeida R$ 1.056,30 - Marcelina 

Pereira Oliveira R$ 438,50 - Marcelo Corsi Eiger R$ 22.168,90 - Marcelo 

Martins Ribeiro R$ 3.750,00 –Marcia Da Silva Torres R$ 896,71 - Marcia De 

Souza Albino R$ 50.000,00 - Marcia Silva Lima R$ 30.000,00 - Marcos 

Fernandes Dos Santos R$ 4.500,00 - Marcos Serafim De Souza R$ 

4.222,46 - Marcos Souza Da Silva R$ 10.500,00 - Mardone Almeida 

Santana R$ 5.578,19 - Maria Alves De Assuncao Costa R$ 1.716,40 - 

Maria Antonia Barbosa Sena R$ 2.548,95 - Maria De Jesus A Araujo R$ 

886,63 - Maria De Lourdes Alves Pedroso R$ 2.561,81 - Maria De Nazare 

Moura Barros R$ 9.718,50 - Maria Ines Santiago R$ 940,28 - Maria Luciana 

Monteiro Leite R$ 7.500,00 - Maria Patiane Brito De Castro R$ 8.000,00 - 

Maria Patricia Brito De Castro R$ 7.700,00 - Maria Raimunda M De Morais 

R$ 2.456,38 - Maria Sinelania R De Freitas R$ 12.804,69 - Maria Valdenir 

Da Silva R$ 13.500,00 - Maria Valdineia De Souza R$ 754,48 - Maria 

Veronica A.C.Ferreira R$ 630,87 - Marilene Borba Sotel R$ 1.534,45 - 

Marilene Da Silva Mendes R$ 20.000,00 - Marinete Engel R$ 23.000,00 - 

Maurenice Souza Da Silva R$ 5.500,00 - Mauricelia Soza Da Silva R$ 

1.692,19 - Mauro Francisco Santos Silva R$ 7.000,00 - Michele Santana 

Dos Reis R$ 107,30 - Moisaniel Dos Santos Silva R$ 173,09 - Naiara 

Fabiola R Dos Santos R$ 294,23 - Nayane Leite Da Silva R$ 15.000,00 - 

Nayjara Regina De Almeida M. R$ 12.000,00 - Nivaldo Aparecido Martinelli 

R$ 9.015,59 - Oderlandia Maria Do N Da Silva R$ 10.000,00 - Osias Alves 

Da Rocha R$ 28.000,00 - Osvaldo Pereira De Sousa R$ 20.000,00 - 

Patricia Pereira Da Costa R$ 8.072,00 - Paulo Roberto Da Fonseca Silva R$ 

2.402,17 - Paulo Victor Azevedo Da Silva R$ 922,06 - Paulo Wagner 

Medeiros Borges R$ 9.750,00 - Pedro Almeida Oliveira R$ 20.000,00 - 

Pedro Furlan Uchoa Cavalcanti R$ 56.379,00 - Pedro Pereira Dos Santos 

R$ 17.000,00 - Pinheiro Guimarães Advogados R$ 143.100,00 - Poliana Da 

Silva Dias R$ 1.605,36 - Polyana Souza Lima Torres R$ 12.000,00 - 

Raimundo Nonato P Da Silva R$ 2.417,93 - Raimundo Rodrigues Do 

Nascimento R$ 15.000,00 - Raquel Da Conceicao Silva R$ 2.969,55 - 

Raquel Da Silva Santana R$ 3.742,66 - Regiane Azevedo Da Silva R$ 

17.000,00 - Reginaldo Campos Da Silva R$ 882,36 - Renan Daniel Costa De 

Oliveira R$ 2.158,84 - Renata Cordeiro De Oliveira R$ 1.773,26 - Ricardo 

Da Silva R$ 15.000,00 - Roberto Teodoro Reis R$ 1.667,22 - Rodrigo Da 

Silva De Lima R$ 921,68 - Rosemeire Fernandes De Souza R$ 12.000,00 - 

Salomao Rodrigues De Oliveira R$ 47.000,00 - Samara Guimaraes Matos 

R$ 15.886,84 - Samara Rodrigues De Oliveira R$ 2.955,34 - Sandra Rangel 

R$ 1.077,45 - Sandro Pinheiro Cutrin R$ 3.941,04 - Sarah Anny Dahan R$ 

19.021,34 - Sebastiao Dos Anjos Ferreira Do Nascimento R$ 15.000,00 - 

Sergio Luiz F. De Oliveira R$ 4.000,00 - Sergio Rogerio Bernardi R$ 

3.000,00 - Sherlley Rodrigues De Souza R$ 653,38 - Silan Guedes Da Silva 

R$ 12.000,00 - Silvana Silva Pereira R$ 10.765,71 - Silvio Jose Cocco R$ 

11.223,61 - Simone Cardoso R$ 18.000,00 - Simone Marques R$ 10.466,66 

- Simone Seixas R$ 9.779,47 - Suzana Da Silva Bueno Morais R$ 812,53 - 

Thiago Antonio B De Oliveira R$ 65.000,00 - Ubnisia De Medeiros Bandeira 

R$ 5.750,00 - Valdecy Leao Da Silva R$ 20.000,00 - Valdenir Pereira De 

Araujo R$ 8.000,00 - Valmieri S.F. Bispo Eregipe R$ 1.821,48 - Vandir Da 

Silva Teodoro R$ 882,04 - Vanessa Santos Floresta R$ 10.000,00 - Vera 

Lucia Freitas Lustrosa R$ 2.302,17 - Vera Lucia Freitas Lustrosa R$ 

1.279,35; Victor Hugo De Araujo Honegger R$ 17.000,00 - Vinicius 

Matheus Sampaio R$ 154,28 - Vitor Alberto São Caten R$ 4.028,07 - Vitor 

Winck R$ 80.000,00 - Wanderley Cardoso De Oliveira R$ 357,61 - 

Wemerson Dos Santos Silva R$ 548,95; Joao Jorge Borges R$ 1.354,33; 

Antonio Xavier Da Costa R$ 10.000,00; Wagner Barros Da Silva R$ 

2.800,00; Celina Gomes De Aguiar R$ 8.500,00; Flaudemir Gonçalves Da 

Silva Medeiros R$ 20.000,00; Gilberto Alves De Medeiro R$13.230,00; Ana 

Claudia Pereira Da Silva R$ 7.000,00; Caroline Triches R$ 7.000,00; José 

Ribamar Da Silva Santos R$3.500,00; Ronaldo Costa De Souza R$ 

14.000,00; Luiz Egisto Del Pietro R$ 79.650,00; Cleia Nunes Da Silva 

R$8.000,00; Priscila Nascimento E Silva Pacheco R$100.000,00; Daniela 

Casagrande R$18.000,00; Allan De Lima Vieira R$40.000,00; Amilton Do 

Ceu Carvalho R$17.000,00; Liana Cilene Jung R$62.000,00; Francisco De 

Lírio Servilha R$1.800,00; Deusamar Abreu Soares R$15.000,00; Lenimar 

De Souza Lima R$ 7.500,00; Alessandro Almeida Cesar R$ 16.000,00; 

Ministerio Público Do Trabalho R$143.100,00; Fagner Rodrigues Trigueiro 

Da Silva R$50.000,00; Ricardo Silveira Barbosa 295.016,10; Ralf De Souza 

Freire R$18.000,00; Jose Carlos Morais R$40.000,00; Jheymson Jacksson 

Silva De Sousa R$7.000,00; Maria De Nazare Moura Barros R$5.000,00; 

Anderson Almeida Da Silva R$7.000,00; Danielli Neves R$79.597,40; 

Jaqueline Barbosa Luiz R$5.000,00; Douglas Barbosa Luiz R$10.000,00; 

Laiane Da Silva Do Nascimento R$10.000,00; Aline Leal Sousa R$ 

4.368,77; Vania Maria Dagani Tomazi R$ 15.173,00; Luis Da Silva Alves 

R$15.000,00; Kenny Gonçalves Santana R$14.762,35; Gilson Silva De 

Oliveira R$12.409,47; Alair Rodrigues 19.488,54; Marcia Alves 

Samarrenho R$35.000,00; Mikaelly Da Costa De Almeida R$2.000,00; 

Eduardo Damiao R$15.000,00; Ronan Santos De Souza R$16.663.07; 

Joselene Aroucha Carvalho R$4.130,56; Ronaldo Costa de Souza e 

Monica Graciela Mantovani Naldi R$ 14.000,00; Reinaldo Turra de Avila 

R$3.000,00; Francisco de Lirio Servilha Junior R$ 6.500,00; Elisabete 

Teixeira Figueiredo R$30.000,00; Oliver Fontana E Advogados Associados 

R$ 143.100,00 – Total de Créditos derivado da legislação trabalhista até 

150 salários e de acidentes no trabalho R$4.983.707,72

Credores Quirografarios por exceder o limite das verbas trabalhistas: 

Altamir Antonio Crozetta R$ 16.900,00; Jorge Falkembach Junior R$ 

43.860,33; Pinheiro Guimarães Advogados R$66.412,96; Ministerio Público 

Do Trabalho R$156.900,00; Oliver Fontana E Advogados Associados R$ 

55.946,42 total de R$340.019,71

CREDORES COM GARANTIA REAL: Banco Do Brasil S.A. R$ 9.365.802,63. 

Total de Créditos com Garantia Real - R$ 9.365.802,63.

CREDORES QUIROGRAFÁRIOS/FORNECEDORES: 14 Brasil Telecom 

Celular S/A R$ 5.481,28 - 3 S Representacoes Ltda R$ 2.047,94 - A T S 

Terceiro Atacadista Ltda R$ 2.052,31 - Acessorios E Auto Eletrica 2001 

Ltda R$ 620,34 - Aci – Agencia De Cargas Intermodal S/A R$ 76,36 - 

Acofer Industria E Comercio Ltda R$ 2.275,46 - Acqua Imagem Servicos 

Em Aquicultura Ltda R$ 3.349,00 - Adriane Dos Santos Silva R$ 118,88 - 
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Agp Agroindustrial Guarantaense De Pescados Ltda R$ 119.893,51 - Agro 

Industrial – So Peixe Da Amazonia Ltda R$ 28.784,00 - Aguas De Sorriso 

Ltda R$ 33,02 - Aguilera Auto Pecas Ltda R$ 2.012,50 - Aim Comercio E 

Representacoes Ltda R$ 117.910,11 - Alan Jhon Auto Center Ltda R$ 

625,80 - Alceu Tonini E Cia Ltda R$ 1.019,00 - Aleff Jonas Dal Molin R$ 

71.612,37 - Alexandre Daiuto Leao R$ 3.645,99 - Almeida E Cardoso 

Representacoes Ltda R$ 21.401,22 – Amazonia Maquinas E Implementos 

Ltda R$ 1.587,26 - Amelia Costa Curta Bertolini R$ 15.800,00 - Anderson 

De S Figueiredo R$ 1.502,40 - Andrade Manutencao Montagem E Com. De 

Equip. Ind. Ltda R$ 20.048,00 - Anildo Alves Da Silva - R$ 4.944,76 - 

Antonio Adenilson Santos De Almeida R$ 45,00 - Anunciacao & 

Anunciacao Ltda R$ 1.055,90 - Aparecida De Fatima Montagneri Mioranza 

R$ 32.754,39 - Aquacultura Tupi Ltda R$ 34.470,00 - Aquadelta 

Agroindustrial S/A R$ 20.970,44 - Aquanalise S/C Ltda R$ 2.555,00 - 

Araguaia Agricola Ltda R$ 1.331,88 - Arena Rio Trade Marketing E 

Entretenimento Ltda R$ 33.042,06 - Arfrio S/A Armazens Gerais 

Frigorificos R$ 3.457,95 - Assoc.Bras.Da Ind.De Proc.De Tilapia-Ab-Tilapia 

R$ 1.104,28 - Associacao Comercial E Empresarial De Sorriso R$ 196,00 - 

Ata Organizacao De Servicos Profissionais Ltda R$ 9.108,76 - Auto Posto 

Cristo Rei Iii Ltda R$ 517,59 - Auto Posto Matupa Ltda R$ 677,59 - Axel 

Maximiliano Klimpel Udovic R$ 21,41 Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A 

R$ 909,09 - B2w – Companhia Global De Varejo R$ 159,00 - Baldo 

Comercio De Embalagens Ltda R$ 1.655,30 - Biomerieux Brasil Sa R$ 

1.261,30 - Bom Motor Com De Bombas E Motores Ltda R$ 3.714,80 - Br 

Distribuidora De Alimentos Ltda R$ 10.899,79 - Brahmasol Distribuidora De 

Bebidas Ltda R$ 1.538,00 –Brasil Telecom S/A R$ 159,98 - Brconnection 

Comercio E Servicos De Inf Ltda R$ 3.006,83 -Bsw Ind.E Com.De 

Parafusos E Ferragens Ltda R$ 434,40 - C C Belem Transportes 

Internacionais Ltda R$ 119,64 - Cadual Representacoes Comerciais Ltda 

R$ 9.850,00 - Capital Express Mercantil Ltda R$ 10.627,72 - Cardoso 

Bertoco & Cia Ltda R$ 120,00 - Cargill Agricola S/A R$ 5.084,80- Carimbos 

Mato Grosso Ltda R$ 70,00 -Carvalhosa E Eizirik Advogados R$ 14.700,00 

- Casa Da Borracha Comercial Ltda R$ 4.064,43 - Casa De Maquinas 

Takara Lt R$ 242,40 -Casagranda Derivados De Petroleo Ltda R$ 379,20 - 

Cassio Henrique Pistori R$ 17.500,00 - Catho Online Ltda R$ 400,00 - Celm 

Aquicultura S/A R$ 68.604,80 - Cenofisco Editora De Public Tribut Ltda R$ 

3.040,00 - Centrais Eletricas Matogrossense S/A R$ 127.599,75 - Centro 

De Integracao Empresa Escola Ciee R$ 4.543,98 - Ceolatto Palace Hotel 

Ltda R$ 198,00 - Chenet & Chenet Ltda R$ 1.751,24 - Cia Brasileira De 

Distribuicao R$ 12.700,00 - Cisne Branco Transportes Ltda R$ 10.449,99 - 

Claro S/A R$ 36.983,77 - Cleber Jesus Ferreira Da Silva R$ 4.154,86 - 

Columbia Comercio De Descartaveis Ltda R$ 619,77 - Comercial Maritech 

Chile Ltda R$ 4.036,03 - Companhia Brasileira De Solucoes E Servicos S/A 

R$ 20.214,46 - Condor Super Center Ltda R$ 2.000,00 - Conema Com De 

Borrachas Mangueiras Ltda R$ 490,00 - Conepe – Conselho Nacional Das 

Entidades Da Pesca R$ 800,00 - Confrigo Comercio De Alimentos Ltda R$ 

476,00 - Conivel Materiais De Construcao Ltda R$ 672,11 - Conselho 

Regional Medic. Veterinaria Estado Mt R$ 6.652,50 - Contatica Prestadora 

De Servicos Ltda R$ 56.200,97 - Cooperativa Lider Em Prestacao De 

Servicos R$ 271,60 - Cornelio Pereira Dos Santos R$ 5.611,87 - Corrona 

Transportes Rodoviarios Ltda-Me R$ 8.500,00 - Criveplas Confeccao E 

Comercio Ltda R$ 252,00 - Crm Transportes Comercio E Representacoes 

Ltda R$ 270,00 - Dalsoquio Materiais Para Construcao Ltda R$ 170,00 - 

Danilo Ribeiro Colombo R$ 54.413,62 - Darci Carlos Fornari R$ 900,00 - 

Darci Natino Venz R$ 3.400,00 - Davi Gadelha Tavares R$ 139,65 - David 

Martins Milfont R$ 300,00 - Diarme Souza Silva R$ 2.485,86 - Diego 

Belarmino De Holanda Brandao R$ 50,00 - Dilceu Rossato R$ 18.896,08 - 

Dimas De Melo Pimenta Sistemas De Ponto E Acesso Ltda R$ 256,00 - 

Distribuidora De Alimentos Diva Ltda R$ 1.169,33 - Distribuidora De 

Bebidas Sorriso Ltda R$ 11.300,00 - Diversey Brasil Industria Quimica Ltda 

R$ 236,16 - Domingos Batista Dos Santos R$ 1.319,20 - Domino Sul 

Equipamentos Ltda R$ 283,65 - Dps Logistica Ltda R$ 1.725,24 - Dvc 

Comercio E Servicos Ltdar$ 6.266,00 - E & S Mello Representacao De 

Alimentos Ltda R$ 428,13 - Ebp-Empresa Brasileria De Pescados Ltda - R$ 

135.220,00 - Eder Carlos Da Silva R$ 58,76 - Edificio Centro Executivo 

Higienopolis R$ 4.400,00 - Edson Salvi Transportes Ltda R$ 500,00 - Effex 

Service Cargas E Encomendas Ltda - R$ 691,59 - Eletro Center Mat. De 

Construcoes Ltdar$ 1.587,19 - Eletro E Metalurgica Rovaris Ltda R$ 405,00 

- Eletrotecnica Pagliari Ltda R$ 2.345,20 - Elias Pretti De Barros R$ 

14.047,31 - Elio Bauer R$ 160,00 - Elisabete Santiago R$ 40,00 - Emanuel 

Zinsly S Camargo R$ 1.200,00 - Emiliano Preima R$ 1.828,27 - Empresa 

Brasileira De Correios E Telegrafos R$ 1.271,00 - Enicar Tecidos Ltda R$ 

125,00 - Erai Maggi Scheffer R$ 58.738,20 - Evandro Bedin R$ 3.800,00 - 

Expresso Maringa Ltda R$ 425,92 - Expresso Suely Transportes De 

Cargas Ltda R$ 1.436,17 - Extremo Norte Logistica Ltda R$ 9.366,18 - 

F.D.Servicos E Comercio De Informatica Ltda R$ 218,50 - Fabrica De Papel 

E Papelao N.Sra.Da Penha S/A R$ 396,15 - Fabricio Tonon R$ 115,80 - 

Favaro & Cia Ltda R$ 13.035,00 - Fbd Distribuidora Ltda R$ 23.202,21 - 

Fernanda Da Conceicao Curado R$ 1.964,20 - Ferragens Indamar Ltda R$ 

378,09 - Ferreira E Tobaldini Ltda R$ 174,60 - Firmino Costa Neto R$ 

13.157,02 - Fisco Soft Editora Ltda R$ 1.590,77 - Floriatec Industria E 

Comercio De Pecas Ltda R$ 955,00 - Friopart Armazens Frigorificos Ltda 

R$ 8.000,00 - Friozem Armazens Frigorificos Ltda R$ 8.732,43 - Friozem 

Logistica Ltda R$ 5.173,66 - Fuchs Gewurze Do Brasil Ltda R$ 2.547,60 - 

Fundacao Paulista De Tecnologia E Educacao R$ 1.791,40 - General Belt 

Do Brasil Comercial De Correias Ltda R$ 600,00 - Geneseas Aquacultura 

Ltda R$ 43.000,00 - Gercadi Transportes Rodoviarios Ltda R$ 206,00 - 

Germano & Pereira Engenharia E Servicos S/C Ltda R$ 7.683,00 - 

Germano Moeller R$ 22.000,00 – Gibara Representacoes Comerciais Ltda 

R$ 1.660,67 - Giiro S/A Thermoindustrial R$ 110,00 - Gimix De Benfica 

Comercio De Alimentos Ltda R$ 641,82 - Giovani Edir Siegrist E Outro R$ 

1.186,50 - Girassol Supermercado Ltda R$ 2.124,86 - Girus Mercantil De 

Alimentos Ltda R$ 146,63 - Gl Laboratories Worldwide Ltda R$ 15.242,80 - 

Gustavo Silvestre Lima R$ 5.153,45 - Halley Express Comissoria De 

Despachos E Representacoes Ltda R$ 489,50 – Halyne Barbosa Da Silva 

R$ 349,20 - Hasse & Hasse Ltda R$ 637,54 - Icl Brasil Ltda R$ 1.568,80 - 

Ikra Com. De Pecas Para Veiculos Ltda R$ 200,00 - Inmetro R$ 23.910,05 - 

Inoxfer Metalurgica Ltda R$ 26.231,86 - Inpi – Instituto Nacional Da 

Propriedade Industrial R$ 240,00 - Inteltec Telefonia Ltda Me R$ 339,50 - 

Isamar Com De Comustiveis E Lubrificantes Ltda R$ 15.989,07 - Ivone 

Fatima Stramari Bordignon R$ 961,09 - J E Informatica Ltda R$ 1.460,00 - 

Jacir Sergio Zatta R$ 1.462,50 - Jad Zogheib & Cia Ltda R$ 7.200,00 - 

Jamir Brescansin R$ 280,37 - Jarvis Do Brasil Ferramentas Industriais Ltda 

R$ 2.700,00 - Jesse James De Assis Carvalho R$ 1.600,00 - Joao Romeu 

Dilly R$ 22.614,40 - Jofer Embalagens Ltda R$ 23.346,22 - Jose Adao De 

Souza R$ 442,52 - Jose Luiz Pereira De Oliveira R$ 35.329,86 - Jose 

Mauricio Machado E Associados E Advogados E Consultores R$ 992,39 - 

Junior Brescansin R$ 419,52 - Kalunga Comercio E Industria Grafica Ltda 

R$ 1.255,85 - Kapel-Ind Com De Embalagens Lt R$ 215,25 - Kasa Fort 

Materiais P Construcao Ltda R$ 14.265,23 – Kenny Gonçalves De Santana 

R$ 200,00 - Kerry Do Brasil Ltda R$ 17.248,91 - Kl Representacoes Ltda 

R$ 947,84 - Koehler & Costa Ltda R$ 727,50 - L M Comercio De Ferragens 

Ltda R$ 462,32 - Laboratorio De Analise De Alimentos Ltda R$ 9.665,54 - 

Laboratorio Nossa Senhora De Fatima Ltda R$ 309,70 - Laboratorio São 

Camilo De Analise De Alimentos E Agua Ltda R$ 3.865,10 - Labsynth 

Produtos Para Laboratorios Ltda R$ 345,38 - Laercio Munaro E Cia Ltda R$ 

2.160,44 - Lanzana & Lanzana Ltda Me R$ 625,00 - Leo Locks & Cia Ltda 

R$ 232,80 - Lindomar Jose Siegrist R$ 6.705,00 - Linear Consultoria E 

Projetos Ltda R$ 7.954,00 - Lisandro Bauer R$ 131,57 - Luis Seigi 

Enokawa R$ 30.256,00 - Luiz Antonio Rodrigues De Vicenzi R$ 1.710,00 - 

Luiz Carlos Nardi R$ 92.943,00 - Luiz Carlos Vanzin R$ 28.486,90 - Luiz 

Eduardo Boaventura Pacifico R$ 85.330,00 - Luz Alimentos Ltda R$ 

18.845,30 - M Ballatore Me R$ 360,00 - Mac Refrigeracao Ltdar$ 3.000,00 

- Madasa Do Brasil Ltda. R$ 80,04 - Madereira Badaro Ltda R$ 286,05 - 

Magazine Luiza S/A R$ 1.200,60 - Mannes Mangueiras E Vedacoes Ltda 

R$ 1.086,86 - Manoel Ferreira R$ 1.032,00 - Maquisserras Com.De Maq.E 

Motores Ltda R$ 1.743,19 - Margareth Krause R$ 57.060,23 - Maria Divina 

Bohrer Younes R$ 47.984,95 – Mariel Logistica Ltda. R$ 42.235,08 - 

Marina Comercio De Calcadose Confeccoes Ltda R$ 309,60 - Maringa 

Bombas Injetoras Ltda R$ 4.763,07 - Markem-Imaje Identificacao De 

Produtos Ltda R$ 6.246,34 - Materiais De Construcao Presser Ltda R$ 

143,61 - Mazzardo & Polezello Ltda R$ 1.559,20 - Medeiros E Belatto 

Transportes Ltda R$ 1.790,33 - Medeiros E Belatto Transportes Ltda R$ 

150,00 - Melo Comercio De Suprimentos De Informatica Ltda R$ 81.661,00 

- Michael Kengo Itagaki R$ 687,25 - Microbioticos Analises Laboratoriais 

Ltda R$ 16.978,18 - Moacir Galves R$ 51,70 - Moschen & Moschen Ltda 

R$ 3.644,56 - Multimarca Com. De Penus Ltda R$ 1.390,00 - Multivac Do 

Brasil Sistemas Para Embalagens Ltda R$ 20.454,99 - Multivendas Com 

Distr Desc Ltda R$ 447,70 - Nagem Cil - Comercio De Informatica Ltda R$ 

659,91 - Nc Auto Posto Ltda R$ 6.002,10 - Nedio Risieri Germiniani R$ 

5.999,98 - Neogrid Informatica S/A R$ 39.695,23 - Nestle Brasil Ltda R$ 

1.620,00 - Net Sao Paulo Ltda R$ 654,63 - Nextel Telecomunicacoes Ltda 

R$ 25.222,92 - Nexxera Tecnologia E Servicos S.A R$ 267,80 - Nf 

Assessoria Contabil S/S Ltda R$ 3.500,00 - Nonna Terceirizacao De 
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Servicos Ltda R$ 4.618,42 - Nord Instalacoes Industriais S.A. R$ 1.363,90 

- Nordson Do Brasil Ind. E Com. Ltda R$ 17,19 - Nova Guaira Transportes 

Ltda R$ 30,84 - Nova Limp Distribuidora De Embal.E Descartaveis Ltda.R$ 

2.487,80 - Nutract Agroindustrial Ltda R$ 99,00 - Nutrizon Alimentos Ltda 

R$ 110.672,82 -Paragem Hoteis Rodoviarios E Turismo S/A R$ 4.051,37 - 

Parana Comercio De Mat Eletrico E Servicos Ltda R$ 4.453,77 - Parana 

Materiais De Construcoes Ltda R$ 289,75 - Paulo Hirose R$ 449,83 - Paulo 

Sergio Botega R$ 5.012,40 - Paulo Teles Souza R$ 138,80 - People4u 

Locacao De Mao De Obra E Gerenciamento Prom. Ltda R$ 4.027,81 - 

Pirapo Comercio E Representacoes Ltda R$ 1.712,54 - Piscicultura 

Aquabel Ltda R$ 360,00 - Pneus Via Nobre Ltda R$ 1.653,00 - Precisa Loc 

De Veiculos Ltda R$ 750,54 - Predicon Construcoes Civis Ltda R$ 529,15 - 

Raçoes Vb Industria E Comercio Ltda R$ 5.750,00 - Rafael De Moura 

Weiss R$ 56.416,76 - Rapido Trasnpaulo Ltda R$ 3.307,63 - Rb 

Distribuidora De Produtos De Limpeza Ltda R$ 4.157,50 - Rebag's Ind E 

Com De Confeccoes Ltda. R$ 280,00 - Recapadora Sorriso Ltda R$ 113,00 

- Refrio Armazens Gerais Ltda R$ 31.355,81 - Reimar Representacoes 

Comerciais Ltda R$ 5.345,97 - Reiter Transportes E Logistica Ltda R$ 

6.839,88 - Retifica De Motores Maringa Ltda R$ 1.386,62 - Rios & Rios Ltda 

R$ 3.085,98 - Rodogela Transportes Ltda R$ 4.050,00 - Rx Transportes 

Sensiveis Ltda R$ 10.128,66 - Rz Servicos Terceirizados Ltda R$ 

59.000,00 - Sadrol Pecas Industriais Ltda R$ 564,00 - Samar Comercial 

Agricola Ltda R$ 597,08 - Samuel Silva Dos Santos R$ 1.815,00 Sandry 

Alimentos E Maquinas Ltda R$ 799,40 - Santo Andre Transp.E Com.De 

Combustiveis E Lubr.Ltda R$ 11.675,00 - Savegnago Supermercados Ltda 

R$ 4.000,00 - Sc Servicos Ao Consumidor Ltda R$ 2.097,05 - Sc 

Teleatendimento E Telemarketing Ltda R$ 26.331,69 - Serasa S/A R$ 

4.943,40 - Sesi - Servico Social Da Industria R$ 12.464,86 - 

Sew-Eurodrive Brasil Ltda R$ 100,06 - Shirlene Batista Araujo Da Costa 

Me R$ 1.000,00 - Siemens Ltda. T R$ 2.600,90 - Silvia Rosemberg R$ 

5.207,14 - Sim Merchandising Promocoes Ltda R$ 18.398,18 - Sim Sistema 

Integ. De Monitor. Veicul., Pat. E Pessoal Ltda R$ 86,80 - Sinal Verde 

Service Ltda R$ 150,00 - Sind Tra Ind Alim Alc Ref Acuc Serra E Regiao Mt 

R$ 23.130,08 - Sindicato Dos Empregados Em Empresas De 

Industrializacao Ali R$ 6.412,23 - Sj Zambon Comercio E Serv. Bicicleta E 

Motos Ltda-Me R$ 218,00 - Sociedade Educacional E Tecnica Ltda R$ 

170,00 - Sorriclima Manut. Com.De Pecas E Eq.P/Climatizacao E Ref Lt R$ 

254,17 - Sorriso Mecanica Agric E Industrial Ltda R$ 216,10 - Staples 

Brasil Comercio De Materiais De Escritorio Ltda R$ 1.470,45 - Sul America 

Seguro Saude S/A R$ 48.239,60- Supermercado Express Com Gen Alim 

Ltda R$ 1.834,00 - T. Easy Softwares Para Comercio Exterior Ltda R$ 

2.958,68 - Tac Transportes Armazenagem E Logistica Ltda R$ 202,34 - 

Terramar Comercio E Distribuicao De Alamentos Ltda R$ 1.000,00 - 

Terraplenagem E Transportadora Ltda R$ 9.000,00 - Thiago Gomes Girao 

Viana R$ 8.440,00 - Tofic E Fingermann Sociedade De Advogados R$ 

24.170,29 - Tokio Marine Seguradora S/A R$ 6.519,26 - Toledo Do Brasil 

Ind Balancas Ltda R$ 12.332,18 - Totvs S/A – Microsiga Software S/A R$ 

47.794,24 - Transete Transportes Seguro Ltda R$ 1.462,22 - Transfrios 

Transportes Ltda R$ 1.179,24 - Transmaroni Transportes Brasil Rodov 

Ltda R$ 9.569,89 - Transportadora Irmaos Pelucio Ltda R$ 234,12 - 

Transrapido Sinal Verde Ltda R$ 675,87 - Tresm Empreendimentos Ltda R$ 

54.910,80 - Trident Seafoods Corporation R$ 69.125,74 - Uniao Comercio 

Representacao Logistica Ltda R$ 25.078,05 - Unimed Norte Mato Grosso 

Cooperativa Trabalho Medico R$ 25.992,83 - Universal Quimica Ltda R$ 

943,40 - Vanguarda Mt Logistica De Transp Ltda R$ 21.545,32 - Vera 

Lucia Camargo Nuss R$ 150,00 - Versatil Comercio De Livros E Periodicos 

Ltda - R$ 20.170,71 - Videplast Industrial De Embalagens Ltda R$ 6.474,29 

- Vilson Vigolo R$ 5.512,50 - Vinicius Zayat Silva R$ 234,30 -Wallace Jose 

Pereira R$ 676,00 - Welligton Willem Nogueira Souto R$ 12.092,23 - Xaxim 

Comercio De Combustivel Ltda R$ 9.301,86 - Yes Brazil Transportes Ltda 

R$ 2.471,56 - Zrz Com De Alim Distr E Armazenagem Em Geral Ltda R$ 

26.704,31; Almeida Santos Sociedade de Advogados R$ 5.161,21. Total 

de Créditos Quirografários/Fornecedores – R$ 3.349.130,50.

CLASSE III – CREDORES QUIROGRAFÁRIOS/BANCOS E INSTITUIÇÕES 

FINANCEIRAS: Banco Bbm S.A. R$ 2.319.247,51 - Banco Bradesco S.A. 

R$ 826.424,51 - Banco Industrial E Comercial S/A R$ 1.270.741,57 - Banco 

Santander (Brasil) S/A R$ 5.931.026,00 - Bimetal Participações Ltda R$ 

3.464.977,35 - Carla Maria Carvalho Fontana R$ 37.987.903,61 – 

Soberana Comércio De Máquinas Industriais Ltda. R$ 5.876.288,31.

 Banco De Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A R$ R$224.697,19; 

Banco Itaú S/A R$ 166.323,94. Total de Créditos Quirografários/Bancos e 

Instituições Financeiras – R$ 58.067.629,99.

CLASSE IV – CREDORES CONSIDERADOS MICRO EMPRESAS E 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE: A.M. Ribeiro Goncalves Tavares 

Marketing Promocional Me R$ 8.101,45 - Ademir De Souza Nogueira Me R$ 

271,60 - Adilson Sanchez Advocacia Trabalhista - Me R$ 9.190,05 - 

Agropesca Comercio De Produtos Agropecuarios Ltda Me R$ 22.000,00 - 

Amazon Gaz Ltda – Me R$ 60,00 - Ana Paula Horing Giovelli–Me R$ 

85.866,06 - Andrey Mauricio Watanabe-Me R$ 20.472,89 - Anwar Vaz 

Curvo Me R$ 144,00 - Ararauna Turismo Ecologico Ltda-Epp R$ 11.388,93 

- Asplemat Asses De Publ Emp De Mato Grosso Ltda - Me R$ 885,00 - 

Assessorato Viagens E Turismo Ltda - Me R$ 27.982,27 - Barreto 

Transportes Ltda – Me R$ 6.135,00 Bonaldo E Bonaldo Ltda Me R$ 

3.812,10 - Bravo Equipamentos Eletronicos Ltda - Me R$ 70,00 - Brusco & 

Freier Ltda Me R$ 164,90 - Calminatti E Cia Ltda Epp R$ 743,60 - Casa Do 

Compressor Ltda Me R$ 2.533,00 - Celi E Celi Ltda Me R$ 3.400,00 - 

Cenofisco Centro De Capacitacao De Profissional Ltda - Epp R$ 560,00 - 

Cerrados Park Hotel Ltda - Me R$ 136,00 - Cilene Da Silva Borges Epp R$ 

610,00 - Corrona Transportes Rodoviarios Ltda-Me R$ 8.500,00 - Criart 

Criacoes Promocionais Ltda-Epp R$ 18.936,82 - Dalton Skajko Sales Me R$ 

4.500,00 - De Toni & De Toni Ltda - Me R$ 884,90 - Diovane Vicente Me R$ 

45,00 - Diz Comercio E Representacoes Ltda - Epp R$ 132,00 - Edineia F. 

Da Costa A. De Almeida Me R$ 2.131,13 - Eletro E Metalurgica Rovaris Ltda 

R$ 405,00 - Eletrotecnica Ivan Ltda Me R$ 162,96 - Everaldo Ferreira De 

Barros Me R$ 2.742,00 - Fabio Saiter –Me R$ 2.700,00 - Flash Tel 

Telecomunicacoes E Informatica Ltda - Epp R$ 735,50 - Flavio Andrade De 

Oliveira Estacionamento Epp R$ 1.254,00 - Francisco Cardoso De Souza 

Transportes - Me R$ 6.355,80 - G.M.Nascimento Da Silva Me R$ 5.860,00 - 

Garlog Transporte E Logistica Ltda Epp R$ 31.066,55 - Gelo Gel Industria E 

Comercio De Gelo E Gel Ltda Epp R$ 310,00 - Globo Rolamentos E Pecas 

Ltda - Me R$ 11.986,44 - Hidro Fibras Industria E Comercio Ltda Epp R$ 

1.445,00 - Hotel Sartori Ltda - Me R$ 85,00 - Inteltec Telefonia Ltda Me R$ 

339,50 - J. Batista Da Silva Grafica – Me R$ 6.737,50 - J.N. Terraplenagem 

E Locacao De Maquinas Ltda - Me R$ 272,19 - Jg Desenvolvimento E 

Assessoria Comercial Ltda-Me R$ 4.178,41 - Jk Embreagens Ltda-Me R$ 

1.890,00 - Joao B Dos Santos Servicos Me R$ 2.180,00 - Jose Elcio 

Antonow - Me R$ 145,50 - Jose Luiz Alves Eletrica–Me R$ 414,40 - 

Josemar Da Silva Estruturas Metalicas – Me R$ 344,85 - Jr Viagens E 

Turismo Ltda - Me R$ 2.000,00 - Km Extintores Ltda-Me R$ 2.396,52 - 

Kozak Auto Center Ltda-Me R$ 342,69 - L A Gois Camacho 

Representacoes Me R$ 683,01 - Lanzana & Lanzana Ltda Me R$ 625,00 - 

Laurenti & Cia Ltda-Me R$ 55,24 - M Ballatore Me R$ 360,00 - Magno 

Francisco De Almeida-Me R$ 1.650,00 - Marcelo R. Dantas Transportadora 

- Me R$ 136.742,69 - Mgh Empresa De Servicos E Obras Ltda - Me R$ 

1.006,05 - Mh Guia - Distribuidora De Sucos E Alimentos Ltda-Me R$ 

3.082,74 - Mhpe Industria E Mercantil Ltda – Me R$ 10.670,00 - Mille 

Comercio De Displays E Material Didatico Ltda-Epp R$ 15.652,00 - Norte 

Brasil Servicos Hidraulicos Ltda -Me R$ 117,41 - Nova Flex Rotuloe 

Etiquetas Ltda Epp R$ 3.382,30 - Parente Auto Eletrica Ltda Me R$ 

3.847,58 - Pdca Alimentos Ltda Me R$ 500,00 - Piccoli Transportes Ltda 

Epp R$ 2.031,86 - Prioritty Comercio De Epi's Ltda - Me R$ 259,80 - Pro X 

Solutions Informatica Ltda - Me R$ 3.267,50 - Proeste Construtora E 

Transportadora Ltda Epp R$ 6.742,35 - Promocenter Promocoes Ltda Me 

R$ 3.947,51 - Rafael Elias Rovaris - Epp R$ 13.059,39 - Recuperadora 

Dinamica Ltda Me R$ 24.083,20 - Remopal - Retifica De Motores Parana 

Ltda – Me R$ 183,60 - Retifica De Motores A. P. Ltda - Me R$ 5.274,36 - 

Rkf Transportes Ltda - Epp R$ 3.195,00 - Rocha E Cia Ltda Me R$ 598,32 - 

Rodovip Tranportes De Cargas Ltda – Me R$ 500,82 - Rondacar Auto 

Pecas Ltda Epp R$ 6.576,32 - S.C Dos Santos Costa-Me R$ 530,01 - Sant 

Serv Servicos Administrativos Ltda Me R$ 35.000,00 - Santarem 

Transportes De Cargas Ltd Me R$ 4.451,50 - Sempre Frio Transportes 

Ltda Me R$ 18.489,91 - Serraglio & Correa Ltda – Me R$ 672,00 - Shirlene 

Batista Araujo Da Costa Me R$ 1.000,00 - Sj Zambon Comercio E Serv. 

Bicicleta E Motos Ltda-Me R$ 218,00 - Sma Comercio Materiais Eletricos 

Ltda Mer$ 102,00 - Souza Neto E Souza Ltda - Me R$ 202,90 - T. C. Com. 

De Maquinas Para Escritorio Ltda - Epp R$ 730,00 - Telmo Lucion – Me R$ 

369,40 - Terramar Comercio E Distribuicao De Alamentos Ltda R$ 1.000,00 

- Thayur Informatica Ltda - Epp R$ 547,37 – Trans Ice Transp. Logisticas E 

Armazenagem Ltda Me R$ 10.489,34 - Transportadora Rodovaris Ltda-Epp 

R$ 4.942,51 - V T Arjona De Almeida Me R$ 4.125,00 - V.F.De Lima 

Representacao - Me R$ 1.370,55 - Verde Frota Logistica E Transportes 

Ltda - Me R$ 10.777,80 - Viacao Sorriso Ltda - Me R$ 4.420,00 - Vipiseg 

Seguranca Eletronica E Vigilancia Ltda - Me R$ 7.733,34 - Webcomercio 

De Pecas Agricola Ltda Me R$ 3.697,30 - Wg Johann Camargo E Camargo 
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Ltda Me R$ 300,00 - Zimovski Grafica Editora Ltda - ME R$ 3.400,00 - Total 

de Créditos das Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte – R$ 

688.669,49.

 Sorriso - MT, 13 de Dezembro de 2018.

MARCILEIA CAPITANIO M. DE SOUZA

GESTORA JUDICIÁRIA EM SUBST.

MATRICULA 11470

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006720-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO DA SILVA FILHO (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, através de seu 

advogado, para efetuar o pagamento devido pela diligência do oficial de 

justiça, retirando-se a respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de 

Justiça: www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de 

depósito nos autos.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001571-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE INES STAELBEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI FONTANA DEORR (INVENTARIADO)

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte autora a se 

manifestar ou mesmo para apresentar os documentos requeridos na 

manifestação do Estado de Mato Grosso. Sorriso, 13 de dezembro de 

2018. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007141-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS (AUTOR(A))

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MORELI OAB - PR0013052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAVENALA S/A (RÉU)

BANCO BBM S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1007141-23.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA, PAULO HUMBERTO 

ALVES DE FREITAS RÉU: BANCO BBM S/A, RAVENALA S/A Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que não fora recolhida as custas e taxas 

processuais. Desta forma, INTIME-SE o autor, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promovam a emenda da inicial retificando a situação 

apontada, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321 do CPC). 

Ressalte-se que a ausência de recolhimento das custas implica em 

cancelamento da distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do CPC. 

Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006981-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL 

CIDADE JARDIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMARA CENCI (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006981-95.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL 

CIDADE JARDIM RÉU: ITAMARA CENCI Vistos etc. Compulsando os autos, 

verifico que não fora recolhida as custas e taxas processuais. Desta 

forma, INTIME-SE o autor, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promovam a emenda da inicial retificando a situação apontada, sob pena 

de indeferimento da inicial (art. 321 do CPC). Ressalte-se que a ausência 

de recolhimento das custas implica em cancelamento da distribuição do 

feito, nos termos do artigo 290 do CPC. Após o decurso do prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35491 Nr: 4622-15.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENOIR MARCHIORO, JOSÉ BAGGIO, IDALINO 

MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:6.222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Intimação do advogado(a)ZILAUDIO LUIZ PEREIRA, para devolução dos 

autos nº 4622-15.2006.811.0040, Cod. 35491, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111834 Nr: 3800-45.2014.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGVT, LV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que ainda não houve devolução da Carta Precatória pela 

Comarca Deprecada, ainda que devidamente oficializada, impulsiono os 

autos, intimando a parte autora, para que se manifeste caso tenha 

informação sobre a Carta Precatória ou outras informações, para o 

prosseguimento do feito.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50768 Nr: 992-43.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE JOSÉ GRAPIGLIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-A/MT, LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - 

OAB:65.716, PAULO MORELI - OAB:13052/PR, RAFAEL BARION DE 

PAULA - OAB:11063 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 Intimação do advogado(a)DELCIOANTONIO DE OLIVEIRA , para devolução 

dos autos nº 992-43.2009.811.0040, Cod. 50768, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 103651 Nr: 6671-82.2013.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLISMAR ELOI BERLATTO, ROZEANI BEDIN FOLLEN 

BERLATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROMAVE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 Intimação do advogado(a)Evandro Santos da Silva, para devolução dos 

autos nº 6671-82.2013.811.0040, Cod. 103651, no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61325 Nr: 4618-36.2010.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELIO ROGOVSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INACIO ROGOVSKI - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, Jiuvani Leal - OAB:24645/0, RENATO LUIS RONCON - 

OAB:11465/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado(a) JIUVANI LEAL, para devolução dos autos nº 

4618-36.2010.811.0040, Cod. 61325, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122731 Nr: 1037-37.2015.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AR, OR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, FERNANDA LEMOS FERNANDES - OAB:18480/B, Jiuvani 

Leal - OAB:24645/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado(a) JIUVANI LEAL, para devolução dos autos 

nº1037-37.2015.811.0040, Cod. 122731, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10547 Nr: 2336-74.2000.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIANO PREIMA, MARCELINO JOSÉ 

FELIPETTO, ODEMIO TESSARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI 

JUNIOR - OAB:8384-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA 

BRAGA - OAB:7280-B, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, 

LAURI ANTONIO STUANI - OAB:6117-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - 

OAB:6 116/B-MT

 Intimação do advogado(a)PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR, 

para devolução dos autos nº 2336-74.2000.811.0040, Cod. 10547, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93367 Nr: 5128-78.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILCEU ROSSATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASPAR BESBATTI DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que houvesse, até a 

presente data, qualquer manifestação da parte executada, ainda que 

devidamente intimada conforme juntade de certidão do oficial de justiça às 

fls.72/73, motivo pelo qual impulsiono os autos, nos termos da decisão de 

fls.61/62, INTIMANDO a parte exequente para requerer o que de direito no 

prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110207 Nr: 2446-82.2014.811.0040

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, TBC, AC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFM, DRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, para: a) DECRETAR a 

perda do poder familiar de Ademir Freitas Marquiti e Débora Regiane 

Marquezin sobre o menor Rafael Alexsandro Marquezin Marquiti; b) 

CONSTITUIR o vínculo de adoção de Rafael Alexsandro Marquezin Marquiti 

pelos autores Aldo Campeol e Teresinha Bonaldo Campeol, passando o 

infante a se chamar RAFAEL ALEXANDRO CAMPEOL. Em consequência, 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado a 

sentença, EXPEÇA-SE ao competente registro civil (i) mandado de 

inscrição para cancelamento e realização de novo registro, 

observando-se fielmente as determinações contidas no artigo 47 da Lei nº 

8.069/90, com redação dada pela Lei nº 12.010/2009; e (ii) mandado de 

averbação desta sentença, na forma do artigo 163, parágrafo único, da 

Lei nº 8.069/90.Sem custas, de acordo com a exegese do artigo 141, § 2º 

do Estatuto da Criança e do Adolescente.Condeno a parte ré ao 

pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo 

Civil.Oportunamente, com o retorno dos expedientes emitidos, 

ARQUIVE-SE o presente com as devidas baixas e anotações, 

atentando-se ao Segredo de Justiça.Cientifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 27065 Nr: 1627-63.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA CARMEM DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, DANILO GUSMÃO PINHEIRO DUARTE - OAB:8086, 

INDIANARA CONTI - OAB:11 097-MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - 

OAB:4265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 27065

Vistos, e etc.

Tendo em vista que a busca por endereço do executado é diligência que 

compete à parte autora, e não havendo provas do esgotamento de outros 

meios para conseguir a informação do seu atual endereço, indefiro o 

pedido à fl. 166.

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

de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo-o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000590-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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JAKSON VAGE DE SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO(A))

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000590-61.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

JAKSON VAGE DE SILVA SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Cuida-se de ação de cobrança ajuizada 

por Jackson Vage da Silva Santos em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, ambos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos 

expostos na inicial. A inicial foi recebida, determinando a realização de 

audiência de conciliação. A tentativa de conciliação restou inexitosa. As 

partes apresentaram contestação e impugnação a contestação. Vieram os 

autos conclusos. É o breve relatório, DECIDO. Passo a analise das 

preliminares suscitadas pelo requerido. A requerida pugnou pela 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A., alegando que é esta quem possui a responsabilidade pelo 

pagamento da cobertura cobrada. Pois bem. O art. 7º da lei nº 6.194/74, 

com redação dada pela Lei nº 8.441/92, dispõe que: “a indenização por 

pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse artigo a 

jurisprudência firmou entendimento no sentido de que qualquer seguradora 

que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor da 

indenização correspondente ao seguro obrigatório. Nesse sentido: 

“Qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada para 

pagar o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório, 

assegurado o direito de regresso.Precedentes.” (STJ - 4ª Turma - Agravo 

Regimental no Agravo de Instrumento nº 870091/RJ – Relator Ministro João 

Otávio de Noronha - DJ de 11 de fevereiro de 2008, p. 106) RECURSO DE 

APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – 

ILEGITIMIDADE PASSIVA – INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT NO POLO PASSIVO – PREJUDICIAL DE 

MÉRITO – PRESCRIÇÃO – ART. 206, § 3º, IX, CC/02 – CONTAGEM 

TRIENAL – SÚMULA 405 DO STJ – TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ – 

SÚMULA 278 DO STJ – GRAVES LESÕES – DEMORA PARA 

CONSOLIDAÇÃO DA INVALIDEZ – ATROFIA MUSCULAR – 

ENCURTAMENTO DO MEMBRO INFERIOR – PRESCRIÇÃO AFASTADA – 

COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL – NECESSIDADE 

DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO INOBSTANTE O 

ACIDENTE TENHA OCORRIDO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA MEDIDA 

PROVISÓRIA Nº 451, DE 16/12/2008 (CONVERTIDA NA LEI Nº 11.945/09) 

– ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – SÚMULA 474 –– QUANTUM 

INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS MÍNIMOS 

VIGENTES À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO – PAGAMENTO DAS CUSTAS 

E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DA PARTE 

AUTORA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. “Qualquer seguradora 

que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor da 

indenização correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o direito 

de regresso. Precedentes.” (4ª Turma - Agravo Regimental no Agravo de 

Instrumento nº 870091/RJ - Relator Ministro João Otávio de Noronha - DJ 

de 11 de fevereiro de 2008, p. 106). Conforme orientação jurisprudencial 

do STJ tirada sob o rito dos Recursos repetitivos (art.543-C, do CPC), STJ 

pacificou a jurisprudência desta Corte, em sede de recurso especial 

repetitivo, no sentido de que, “o termo inicial do prazo prescricional, na 

ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca 

do caráter permanente da invalidez” de modo que, “exceto nos casos de 

invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente 

da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de 

ciência”. (STJ – 2ªS. – REsp 1.388.030/MG).É de se destacar que o 

quantum indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou 

o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura 

legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de 

Justiça, na Súmula nº 474.Ocorrido o acidente antes também do advento 

da Lei nº 11.482/2007 – a qual instituiu o inciso II do artigo 3º da Lei do 

DPVAT, estabelecendo o importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) como valor máximo de cobertura em casos de invalidez – certo é 

que, aplicável à hipótese a dicção original do mencionado artigo que fixa o 

teto máximo de cobertura em 40 (quarenta) salários mínimos.O valor 

devido ao beneficiário não é a integralidade dos 40 (quarenta) salários 

mínimos previstos na lei de regência vigente à época, mas sim, nos termos 

da tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74 com alterações introduzidas 

pela MP 451/2008, poster iormente convert ida na Lei 

11.945/2009).Inexistindo pretensão resistida pela via administrativa, não 

há que se falar que a Seguradora deu causa ao ajuizamento da ação, não 

podendo, portanto, ser condenada ao pagamento do ônus da 

sucumbência. (TJMT - Ap 21963/2016, DESA.MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

06/07/2016, Publicado no DJE 12/07/2016) Razão pela qual, REJEITO o 

pedido de alteração do polo passivo. Adiante a requerida alegou a falta de 

interesse processual da parte autora, alegando que o pedido 

administrativo ainda não foi finalizado, carecendo de documentos 

essenciais para a propositura da ação. Ocorre que a legislação vigente 

sobre a matéria em comento não exige da vítima a comprovação da 

quitação do seguro obrigatório do veículo causador do acidente, para 

reconhecer o dever da seguradora de indenizá-la. Ademais, a Súmula nº 

257 do STJ dispõe que: “a falta de pagamento do prêmio do seguro 

obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização”. Outrossim, Nem mesmo o fato de o proprietário do automóvel 

ser a vítima, descaracteriza a natureza da indenização securitária, 

porquanto o caput do artigo 7º da Lei de regência não distingue o 

proprietário e o terceiro, mas refere-se somente à vítima. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA, BOLETIM DE ATENDIMENTO E LAUDO 

PERICIAL – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO 

DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Restando devidamente 

comprovado o prévio requerimento administrativo para o recebimento do 

Seguro Obrigatório DPVAT, não há que se falta de interesse de agir do 

segurado. Estando presentes, nos autos, documentos, tais como Boletim 

de Ocorrência, Boletim de Atendimento e Laudo Pericial, que evidenciam a 

existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos 

ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. (TJMT – Ap. 1020503-26.2017.8.11.0041 - 

APELAÇÃO CÍVEL DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 30/10/2018) 

Assim, REJEITO a preliminar de falta de interesse processual. Inexistindo 

questões preliminares pendentes de apreciação, dou por SANEADO o 

processo. Como pontos controvertidos, fixo: i) se há invalidez 

permanente; ii) se há nexo causal entre o acidente automobilístico narrado 

na inicial e a invalidez permanente; iii) se a invalidez permanente é total ou 

parcial; iv) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e v) se incompleta, qual o 

grau de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). 

Inexistindo previsão legal, convenção das partes e peculiaridades do caso 

em exame que recomendem a distribuição do encargo de forma diversa, o 

ônus da prova é distribuído conforme previsão do artigo 373, inc. I e II do 

Código de Processo Civil. As questões de direito relevantes para a 

decisão de mérito são aquelas deduzidas pelas partes, inexistindo 

questões de direito diversas daquelas já suscitadas nos autos. A partir de 

tais pontos, DEFIRO a realização de prova pericial nos autos. Assim, 

NOMEIO como perito(a) do juízo, a médica Amanda Destefani Evangelista, 

CRM nº 7391, cujo endereço profissional é na Rua das Nougueiras, nº 

1115, Edifício Fênix (Ágape Medicina do Trabalho), Setor Comercial, 

Sinop/MT, que deverá se intimada para que designe data e local para 

confecção da perícia. Conste na intimação que o perito terá o prazo de 30 

(trinta) dias para a confecção do laudo a contar da sua ciência desta 

decisão. Considerando que a prova pericial foi requerida por ambas as 

partes, os honorários deverão ser fracionados em 50% por cento para 

parte, nos termos doa art. 95 do CPC. Por se tratar da parte autora 

beneficiária da gratuidade de justiça, a quota-parte dos honorários 
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periciais devidos por esta deverá ser arcada pelo Estado de Mato Grosso. 

Com efeito, deve ser aplicada no processo a resolução de n° 232 de 13 de 

julho de 2016, que fixa os valores dos honorários a serem pagos aos 

peritos, no âmbito da justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do 

disposto no artigo 95, § 3°, inciso II do CPC, uma vez que inexiste órgão 

conveniado para realização de tal serviço vinculado ao TJMT. Assim, FIXO 

os honorários do perito em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), com 

fundamento no item 3.2 da tabela de honorários da Resolução nº 232/2016 

do CNJ. Nos termos do art. 465, § 4º, INTIME-SE a parte requerida para 

que faça o pagamento da sua quota-parte dos honorários periciais. 

Juntado o laudo pericial, EXPEÇA-SE certidão de crédito em favor do 

perito, no valor correspondente a quota-parte da autora, devendo o expert 

ser intimado para que recolha a certidão de crédito nesta Secretaria 

Judicial, no prazo de 30 (trinta) dias. O laudo de avaliação deverá conter 

os requisitos legais, em especial, aqueles contidos no art. 872 do 

CPC/2015. Com o aporte do laudo, INTIMEM-SE as partes para 

manifestação no prazo de 10 (dez) dias. Após tudo cumprido, VENHAM os 

autos conclusos. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000567-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ILOIDE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO(A))

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000567-18.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

ILOIDE DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos, etc. Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por Iloide de 

Oliveira em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial. A 

inicial foi recebida, determinando a realização de audiência de conciliação. 

A tentativa de conciliação restou inexitosa. As partes apresentaram 

contestação e impugnação a contestação. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relatório, DECIDO. Passo a analise das preliminares suscitadas pelo 

requerido. A requerida pugnou pela necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., alegando que é 

esta quem possui a responsabilidade pelo pagamento da cobertura 

cobrada. Pois bem. O art. 7º da lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei 

nº 8.441/92, dispõe que: “a indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse artigo a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que 

qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar 

o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório. Nesse 

sentido: “Qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório, 

assegurado o direito de regresso.Precedentes.” (STJ - 4ª Turma - Agravo 

Regimental no Agravo de Instrumento nº 870091/RJ – Relator Ministro João 

Otávio de Noronha - DJ de 11 de fevereiro de 2008, p. 106) RECURSO DE 

APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – 

ILEGITIMIDADE PASSIVA – INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT NO POLO PASSIVO – PREJUDICIAL DE 

MÉRITO – PRESCRIÇÃO – ART. 206, § 3º, IX, CC/02 – CONTAGEM 

TRIENAL – SÚMULA 405 DO STJ – TERMO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ – 

SÚMULA 278 DO STJ – GRAVES LESÕES – DEMORA PARA 

CONSOLIDAÇÃO DA INVALIDEZ – ATROFIA MUSCULAR – 

ENCURTAMENTO DO MEMBRO INFERIOR – PRESCRIÇÃO AFASTADA – 

COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL – NECESSIDADE 

DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO INOBSTANTE O 

ACIDENTE TENHA OCORRIDO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA MEDIDA 

PROVISÓRIA Nº 451, DE 16/12/2008 (CONVERTIDA NA LEI Nº 11.945/09) 

– ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – SÚMULA 474 –– QUANTUM 

INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS MÍNIMOS 

VIGENTES À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO – PAGAMENTO DAS CUSTAS 

E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DA PARTE 

AUTORA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. “Qualquer seguradora 

que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor da 

indenização correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o direito 

de regresso. Precedentes.” (4ª Turma - Agravo Regimental no Agravo de 

Instrumento nº 870091/RJ - Relator Ministro João Otávio de Noronha - DJ 

de 11 de fevereiro de 2008, p. 106). Conforme orientação jurisprudencial 

do STJ tirada sob o rito dos Recursos repetitivos (art.543-C, do CPC), STJ 

pacificou a jurisprudência desta Corte, em sede de recurso especial 

repetitivo, no sentido de que, “o termo inicial do prazo prescricional, na 

ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca 

do caráter permanente da invalidez” de modo que, “exceto nos casos de 

invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente 

da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de 

ciência”. (STJ – 2ªS. – REsp 1.388.030/MG).É de se destacar que o 

quantum indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou 

o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura 

legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de 

Justiça, na Súmula nº 474.Ocorrido o acidente antes também do advento 

da Lei nº 11.482/2007 – a qual instituiu o inciso II do artigo 3º da Lei do 

DPVAT, estabelecendo o importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) como valor máximo de cobertura em casos de invalidez – certo é 

que, aplicável à hipótese a dicção original do mencionado artigo que fixa o 

teto máximo de cobertura em 40 (quarenta) salários mínimos.O valor 

devido ao beneficiário não é a integralidade dos 40 (quarenta) salários 

mínimos previstos na lei de regência vigente à época, mas sim, nos termos 

da tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74 com alterações introduzidas 

pela MP 451/2008, poster iormente convert ida na Lei 

11.945/2009).Inexistindo pretensão resistida pela via administrativa, não 

há que se falar que a Seguradora deu causa ao ajuizamento da ação, não 

podendo, portanto, ser condenada ao pagamento do ônus da 

sucumbência. (TJMT - Ap 21963/2016, DESA.MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

06/07/2016, Publicado no DJE 12/07/2016) Razão pela qual, REJEITO o 

pedido de alteração do polo passivo. Adiante a requerida alegou a falta de 

interesse processual da parte autora, alegando que o pedido 

administrativo ainda não foi finalizado, carecendo de documentos 

essenciais para a propositura da ação. Ocorre que a legislação vigente 

sobre a matéria em comento não exige da vítima a comprovação da 

quitação do seguro obrigatório do veículo causador do acidente, para 

reconhecer o dever da seguradora de indenizá-la. Ademais, a Súmula nº 

257 do STJ dispõe que: “a falta de pagamento do prêmio do seguro 

obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização”. Outrossim, Nem mesmo o fato de o proprietário do automóvel 

ser a vítima, descaracteriza a natureza da indenização securitária, 

porquanto o caput do artigo 7º da Lei de regência não distingue o 

proprietário e o terceiro, mas refere-se somente à vítima. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA, BOLETIM DE ATENDIMENTO E LAUDO 

PERICIAL – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO 

DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Restando devidamente 

comprovado o prévio requerimento administrativo para o recebimento do 

Seguro Obrigatório DPVAT, não há que se falta de interesse de agir do 

segurado. Estando presentes, nos autos, documentos, tais como Boletim 

de Ocorrência, Boletim de Atendimento e Laudo Pericial, que evidenciam a 

existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos 

ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. (TJMT – Ap. 1020503-26.2017.8.11.0041 - 

APELAÇÃO CÍVEL DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 30/10/2018) 

Assim, REJEITO a preliminar de falta de interesse processual. Inexistindo 

questões preliminares pendentes de apreciação, dou por SANEADO o 

processo. Como pontos controvertidos, fixo: i) se há invalidez 

permanente; ii) se há nexo causal entre o acidente automobilístico narrado 

na inicial e a invalidez permanente; iii) se a invalidez permanente é total ou 
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parcial; iv) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e v) se incompleta, qual o 

grau de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). 

Inexistindo previsão legal, convenção das partes e peculiaridades do caso 

em exame que recomendem a distribuição do encargo de forma diversa, o 

ônus da prova é distribuído conforme previsão do artigo 373, inc. I e II do 

Código de Processo Civil. As questões de direito relevantes para a 

decisão de mérito são aquelas deduzidas pelas partes, inexistindo 

questões de direito diversas daquelas já suscitadas nos autos. A partir de 

tais pontos, DEFIRO a realização de prova pericial nos autos. Assim, 

NOMEIO como perito(a) do juízo, a médica Amanda Destefani Evangelista, 

CRM nº 7391, cujo endereço profissional é na Rua das Nougueiras, nº 

1115, Edifício Fênix (Ágape Medicina do Trabalho), Setor Comercial, 

Sinop/MT, que deverá se intimada para que designe data e local para 

confecção da perícia. Conste na intimação que o perito terá o prazo de 30 

(trinta) dias para a confecção do laudo a contar da sua ciência desta 

decisão. Considerando que a prova pericial foi requerida por ambas as 

partes, os honorários deverão ser fracionados em 50% por cento para 

parte, nos termos doa art. 95 do CPC. Por se tratar da parte autora 

beneficiária da gratuidade de justiça, a quota-parte dos honorários 

periciais devidos por esta deverá ser arcada pelo Estado de Mato Grosso. 

Com efeito, deve ser aplicada no processo a resolução de n° 232 de 13 de 

julho de 2016, que fixa os valores dos honorários a serem pagos aos 

peritos, no âmbito da justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do 

disposto no artigo 95, § 3°, inciso II do CPC, uma vez que inexiste órgão 

conveniado para realização de tal serviço vinculado ao TJMT. Assim, FIXO 

os honorários do perito em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), com 

fundamento no item 3.2 da tabela de honorários da Resolução nº 232/2016 

do CNJ. Nos termos do art. 465, § 4º, INTIME-SE a parte requerida para 

que faça o pagamento da sua quota-parte dos honorários periciais. 

Juntado o laudo pericial, EXPEÇA-SE certidão de crédito em favor do 

perito, no valor correspondente a quota-parte da autora, devendo o expert 

ser intimado para que recolha a certidão de crédito nesta Secretaria 

Judicial, no prazo de 30 (trinta) dias. O laudo de avaliação deverá conter 

os requisitos legais, em especial, aqueles contidos no art. 872 do 

CPC/2015. Com o aporte do laudo, INTIMEM-SE as partes para 

manifestação no prazo de 10 (dez) dias. Após tudo cumprido, VENHAM os 

autos conclusos. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007284-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO BORTONI CUSTODIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS OAB - 

MT10525/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007284-12.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

CICERO BORTONI CUSTODIO RÉU: INSS Vistos, e etc. Considerando que 

na comarca de Sorriso/MT, a competência para processar e julgar feitos 

onde seja parte interessada ou interveniente as Fazendas Públicas 

Federal, Estadual e Municipal é da 4ª Vara desta Comarca, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA e, consequentemente, determino a REDISTRIBUIÇÃO do 

feito à 4º VARA CÍVEL desta Comarca, procedendo-se com as baixas e 

anotações de estilo. Intime-se.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005547-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

V. V. D. S. (AUTOR(A))

TIANE VIZZOTTO (AUTOR(A))

WALTER SENA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO(A))

TIANE VIZZOTTO OAB - 985.565.760-87 (REPRESENTANTE)

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO(A))

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, da decisão retro juntada.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002841-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE QUESADA MANDOTTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA BRESSIANI NICOLAU DOS SANTOS OAB - MT23758/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (RÉU)

SECRETARIA DA FAZENDA (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007133-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO PEREIRA BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1007133-46.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

PAULO PEREIRA BEZERRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Compulsando aos autos verifico que a requerente não 

juntou nos autos nenhum documento capaz de comprovar a qualidade de 

segurado e o período de carência exigidos para concessão do benefício 

pleiteado, sobretudo porque, em seu petitório inaugural, o autor faz 

menção ao CNIS, sendo certo que o mesmo não se encontra juntado nos 

autos. Assim, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, junte 

aos autos os documentos acima. Após, conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006905-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - 411.298.901-63 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO IRAN DE SOUZA BRITO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO IRAN DE SOUZA BRITO OAB - GO23007 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006905-08.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SORRISO/MT PROCURADOR: EVANDRO 

GERALDO VOZNIAK EXECUTADO: LAZARO IRAN DE SOUZA BRITO 

Vistos etc. Considerando que o crédito tributário em desfavor da 

executada fora cancelado administrativamente, conforme demonstrado no 

Num. 13529258, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos 

do artigo 924, inciso III do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários conforme art. 26 da Lei 6.830/80. Transitada em julgado a 

presente sentença, arquivem-se os autos com as respectivas baixas e 

cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007087-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLEDES MERES GIL (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007087-57.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

GLEDES MERES GIL REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por GLEDES 

MERES GIL contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a 

concessão, implantação e pagamento do benefício previdenciário de 

auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das doenças que lhe 

acometem, encontra-se impossibilitada de exercer atividades 

profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual cessou o 

benefício administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual 

estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 16858722. Quanto 

ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase 

de cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver 

as suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca 

de suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo 

a concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006931-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT0011361A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEFERSON CARLOS PICCININI - ME (EXECUTADO)

 

Diante do retorno da Correspondência com motivo ''Desconhecido'', 

impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, para 

manifestar-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007119-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU LEME DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007119-62.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ELIZEU LEME DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por ELIZEU LEME 

DOS SANTOS contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o benefício administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 16876965. Quanto 

ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase 

de cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver 

as suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca 

de suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo 

a concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 
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previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007127-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARTHE LAURETTE CHERY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

ROGERIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT7868/A (ADVOGADO(A))

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007127-39.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARTHE LAURETTE CHERY RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por MARTHE 

LAURETTE CHERY contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o benefício administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 16889369. Quanto 

ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase 

de cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver 

as suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca 

de suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo 

a concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007139-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GIOVANI VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007139-53.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

CARLOS GIOVANI VIEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos /BG. Trata-se de Ação previdenciária c/c pedido de tutela 

de urgência ajuizada por CARLOS GIOVANI VIEIRA em face do INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos 

autos, em que pretende que o requerido seja condenado implantar o 

benefício de auxílio-doença que foi indeferido pela autarquia ré, 

requerendo tutela antecipada. Para tanto, relata a parte autora que está 

acometida de doença que a impede de realizar suas atividades 

laborativas. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem 

direito a receber o benefício de auxílio-doença e/ou aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. 

Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de tutela, a 

concessão do benefício de auxílio-doença, suscitando, assim, que o 

benefício lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que ao 

final da presente ação o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. O 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em que pesem os 

argumentos expendidos na exordial, compulsando detidamente os autos 

não vislumbro, ao menos nessa quadra processual, os requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada. É sabido que, 

para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. Não há nos autos documentos comprobatórios 

acerca da qualidade de segurada e do período de carência necessários à 

concessão do benefício. Isso porque, conforme se depreende do CNIS de 

Num. 16906078, se verifica que o autor recebeu auxílio doença de 

20/10/2013 até 10/04/2014, entretanto, após este período, o autor não 

mais contribuiu com o requerido, ou seja, há mais de 04 anos, não 
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havendo comprovação nos autos de que o requerente se encontra 

incapacitado desde aquela data. Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida. Em observância as especificidades da causa, e de 

modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos 

do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de 

conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, 

no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007166-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTA STABILE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007166-36.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA MARTA STABILE RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG. Trata-se de Ação previdenciária de concessão de benefício de 

aposentadoria por invalidez c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

MARIA MARTA STABILE em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos autos, em que pretende 

que o requerido seja condenado implantar o benefício de auxílio-doença 

que foi indeferido pela autarquia ré, requerendo tutela antecipada. No 

mérito, busca a procedência do pedido para que o requerido seja 

condenado ao pagamento de aposentadoria por invalidez ou 

auxílio-doença, conforme verificada a incapacidade da parte autora, 

acrescidos de seus consectários legais, além de custas e honorários 

advocatícios. Para tanto, relata a parte autora que está acometida de 

doença que a impede de realizar suas atividades laborativas. Afirma, 

ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem direito a receber o 

benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. É o relatório. 

Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via antecipação de tutela, a concessão do benefício de 

auxílio-doença, suscitando, assim, que o benefício lhe seja concedido 

nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação o mesmo 

lhe seja concedido de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Em que pese os argumentos expendidos na 

exordial, compulsando detidamente os autos não vislumbro, ao menos 

nessa quadra processual, os requisitos necessários à concessão da 

tutela de urgência pleiteada. É sabido que, para o deferimento da 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, 

é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se 

fazer necessária a presença do fundado receio de perigo de dano ou do 

risco ao resultado útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma 

medida de antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de 

urgência antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a 

verossimilhança do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento 

aos pressupostos exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do 

deferimento, o que se verifica no caso dos autos. Não há nos autos 

indícios de que a parte autora atualmente se encontra incapacitada para o 

trabalho, conforme alegado, haja vista constar nos autos apenas um laudo 

médico e um receituário de fisioterapia, não existindo, por outro lado, 

quaisquer outros exames ou outros laudos capazes de corroborar com a 

alegada incapacidade da autora. Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida. Em observância as especificidades da causa, e de 

modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos 

do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de 

conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, 

no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007145-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NESELI MARIA DAL BOSCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1007145-60.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

NESELI MARIA DAL BOSCO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Compulsando aos autos verifico que a requerente não 

juntou nos autos nenhum documento capaz de comprovar a qualidade de 

segurada e o período de carência exigidos para concessão do benefício 

pleiteado. Assim, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, 

junte aos autos os documentos acima. Após, conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007187-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVESTRE GONCALVES PERES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007187-12.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

SILVESTRE GONCALVES PERES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG Trata-se de Ação previdenciária de concessão de 

benefício de aposentadoria por idade rural c/c pedido de tutela de urgência 

ajuizada por SILVESTRE GONÇALVES PERES em face do INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos 

autos, em que pretende que o requerido seja condenado a conceder a 

aposentadoria por idade rural. Para tanto, relata a parte autora que iniciou 

sua labuta na juventude, permanecendo até a presente data. É o relatório. 

Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via antecipação de tutela, a concessão da aposentadoria por 

idade rural, suscitando, assim, que o benefício lhe seja concedido nesta 

fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação o mesmo lhe 

seja concedido de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, compulsando detidamente os autos não vislumbro, ao menos 

nessa quadra processual, os requisitos necessários à concessão da 

tutela de urgência pleiteada. É sabido que, para o deferimento da 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, 

é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se 

fazer necessária a presença do fundado receio de perigo de dano ou do 

risco ao resultado útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma 

medida de antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de 

urgência antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a 

verossimilhança do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento 

aos pressupostos exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do 

deferimento, o que se verifica no caso dos autos. Ademais, não há 

qualquer comprovação nos autos de que a parte autora se encontra 

incapacitada para continuar laborando, não sendo necessária a tutela 

jurisdicional de urgência, uma vez que não resta caracterizada a ameaça 

ou lesão ao direito. Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pretendida. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007160-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA COLPANI LUCATELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1007160-29.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

CECILIA COLPANI LUCATELLI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Compulsando os autos, verifico que a parte autora não 

demonstrou, através de documentos, que o benefício requerido foi 

indeferido pelo INSS em via administrativa, só existindo nos autos o 

comprovante de protocolo do requerimento (Num. 16925390). Entretanto, é 

requisito de admissibilidade da inicial a comprovação do indeferimento do 

benefício pela via administrativa, desta forma, não pode este Juízo 

aventurar-se em receber a petição inicial quando ausente o requerimento 

administrativo. Sobre o tema: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DO 

BENEFÍCIO. CÓPIA INTEGRAL DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. 

DESNECESSIDADE. 1- De acordo com o entendimento exarado por esta 

Corte, em ações de cunho previdenciário, ainda que não se condicione a 

busca da prestação jurisdicional ao exaurimento da via administrativa, 

exige-se prévia provocação da instância administrativa e a sua negativa 

para o ajuizamento da ação. Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal, 

no Recurso Extraordinário 631.240/MG, com repercussão geral 

reconhecida. 2- O entendimento do STF e deste Tribunal é o de que, nas 

ações ajuizadas após o julgado supra transcrito, exige-se a comprovação 

do prévio requerimento administrativo. Em momento algum exige-se a 

juntada de todo o procedimento administrativo para caracterizar o 

interesse de agir. 3- Embora se reconheça o poder instrutório do Juiz, 

conforme o disposto no artigo 130 do Código de Processo Civil, a 

exigência de juntar cópia de todo o procedimento administrativo extrapola 

os limites do artigo 282, III do Código de Processo Civil, por não se tratar de 

documento essencial à demanda. 4- Não é razoável impor à agravante que 

arque com os custos das cópias integrais do procedimento administrativo, 

considerando ter declarado sua hipossuficiência e obtido os benefícios da 

justiça gratuita. 5- Agravo de instrumento provido”. (TRF-3 - AI: 

00268374820154030000 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ 

STEFANINI, Data de Julgamento: 19/09/2016, OITAVA TURMA, Data de 

Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/09/2016). “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. SENTENÇA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO. ADEQUAÇÃO AO RE631240. REPERCUSSÃO GERAL. 

SENTENÇA MANTIDA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. 1. O 

Supremo Tribunal Federal, em acórdão proferido no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral reconhecida, (art. 

543-B do CPC), Rel. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, PLENÁRIO, 

julgado em 03/09/2014, DJe 10/11/2014, firmou entendimento no sentido de 

que a exigência de prévio requerimento administrativo para o manejo de 

ação judicial, na qual se busca concessão de benefício previdenciário não 

fere a garantia do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, 

inciso XXXV, da Constituição Federal, porquanto inexistente o pedido 

administrativo anterior ao ajuizamento da ação, não há falar em lesão ou 

ameaça ao direito postulado. Ressalvou, no entanto, o colegiado da 

Suprema Corte que a exigência do prévio requerimento administrativo não 

se confunde com o exaurimento da instância administrativa. 2. No caso, a 

sentença extinguiu o processo (art. 267, IV, do CPC), em razão da inércia 

da parte autora em cumprir diligência determinada pelo juízo, relativa à 

juntar comprovante do requerimento administrativo, no prazo estipulado, 

para fins de benefício previdenciário. 3. Não comprovado o prévio 

requerimento administrativo e tomando-se por referência a decisão da 

Corte Constitucional impõe-se a extinção do feito. (grifei) 4. Apelação 

desprovida, para manter a sentença e extinguir o processo sem 

julgamento do mérito”. (TRF1. 1ª T. AC 0012580-23.2015.4.01.9199 / MG, 

Rel. JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.), e-DJF1 

p.387 de 17/07/2015). Sendo assim, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 dias, emendar a inicial, trazendo aos autos o comprovante de 

indeferimento do benefício pela via administrativa, sob pena de 

indeferimento da inicial. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007205-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007205-33.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de 

benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS contra o INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em 

sede de tutela de urgência, a concessão, implantação e pagamento do 

benefício previdenciário de auxílio-doença, na qualidade de segurado 

especial. Relata a parte autora que diante das doenças que lhe acometem, 

encontra-se impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que 

contraria a decisão do requerido, o qual indeferiu o beneficio 

administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, 

tem direito a receber o benefício de aposentadoria por invalidez ou 

auxílio-doença. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como 

visto, pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do 

benefício de auxílio-doença, suscitando, assim, que o benefício lhe seja 

concedido nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente 

ação o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. O artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in 

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

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

o risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida não se encontram presentes. 

Destaco que, não obstante haja início de prova material acerca da 

qualidade de segurada e carência da parte autora, fato é que, não há 

comprovação de que a parte autora esteja incapacitada para realização 

de suas atividades habituais. Isto porque, a parte autora somente juntou 

nos autos dois laudos médicos atualizados, bem como alguns receituários 

de medicamentos, entretanto, não há qualquer exame e/ou outros laudos 

que corroborem com os documentos médicos juntados. Destarte, 

conclui-se que, por ser uma medida de antecipação dos efeitos da 

sentença de mérito, a antecipação da tutela só deve ser deferida quando 

demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. A não comprovação do atendimento aos 

pressupostos exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do 

deferimento, o que se verifica no caso dos autos. Do exposto, INDEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. Em observância as especificidades da 

causa, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do 

conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar 

audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos 

ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007206-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA APARECIDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007206-18.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ELZA APARECIDA DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Restabelecimento de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por ELZA 

APARECIDA DE OLIVEIRA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela 

de urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez ou o auxílio-doença. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade 

judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via tutela de urgência, a 

concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, suscitando, 

assim, que o benefício de auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de 
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cognição sumária, e que ao final da presente ação a aposentadoria por 

invalidez lhe seja concedida de forma definitiva. O artigo 300 do Novo 

Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: 

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elemento/os 

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

resultado útil do processo. Em que pese os argumentos expendidos na 

exordial, compulsando detidamente os autos não vislumbro, ao menos 

nessa quadra processual, os requisitos necessários à concessão da 

tutela de urgência pleiteada. É sabido que, para o deferimento da 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, 

é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se 

fazer necessária a presença do fundado receio de perigo de dano ou do 

risco ao resultado útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma 

medida de antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de 

urgência antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a 

verossimilhança do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento 

aos pressupostos exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do 

deferimento, o que se verifica no caso dos autos. Compulsando os 

documentos acostados aos autos, verifico que a autora se encontra 

recebendo mensalidade de recuperação, restando prevista a cessação 

em 08/05/2020 (Num. 16973014). Portanto, não se mostra demonstrada a 

urgência, podendo a requerente aguardar o deslinde natural da ação. Do 

exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. Em observância 

as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, 

deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências 

pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007207-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JULIA HUBNER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007207-03.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA JULIA HUBNER RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos/BG. Trata-se de Ação de Restabelecimento de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por MARIA JULIA 

HUBNER contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a 

concessão, implantação e pagamento do benefício previdenciário de 

auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das doenças que lhe 

acometem, encontra-se impossibilitada de exercer atividades 

profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual cessou o 

beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual 

estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez ou o auxílio-doença. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade 

judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via tutela de urgência, a 

concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, suscitando, 

assim, que o benefício de auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de 

cognição sumária, e que ao final da presente ação a aposentadoria por 

invalidez lhe seja concedida de forma definitiva. O artigo 300 do Novo 

Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: 

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elemento/os 

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

resultado útil do processo. Em que pese os argumentos expendidos na 

exordial, compulsando detidamente os autos não vislumbro, ao menos 

nessa quadra processual, os requisitos necessários à concessão da 

tutela de urgência pleiteada. É sabido que, para o deferimento da 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, 

é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se 

fazer necessária a presença do fundado receio de perigo de dano ou do 

risco ao resultado útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma 

medida de antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de 

urgência antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a 

verossimilhança do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento 

aos pressupostos exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do 

deferimento, o que se verifica no caso dos autos. Compulsando os 

documentos acostados aos autos, verifico que a autora se encontra 

recebendo mensalidade de recuperação, restando prevista a cessação 

em 10/05/2020 (Num. 16974158). Portanto, não se mostra demonstrada a 

urgência, podendo a requerente aguardar o deslinde natural da ação. Do 

exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. Em observância 

as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, 

deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências 

pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007124-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007124-84.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ARTUR PEREIRA DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por ARTUR 

PEREIRA DOS SANTOS contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela 

de urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 16882820. Quanto 

ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase 

de cognição sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver 

as suas atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca 

de suas enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo 

a concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 
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previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004707-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON FARIAS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004707-61.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

WILSON FARIAS PEREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/DH A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 28/03/2018 (Num. 14704466) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 13/08/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, CRM n. 19841, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 26 de março de 2019, às 

15:00hs para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003631-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA MACHADO BONES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003631-02.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

TEREZA MACHADO BONES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/DH A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 21/03/2018 (Num. 14154331) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 04/07/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, CRM n. 19841, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 26 de março de 2019, às 

15:30hs para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 
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(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003529-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GUIMARES DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003529-77.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANTONIO GUIMARES DE CARVALHO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Visto/DH A parte requerida alegou, em sua contestação, 

a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 24/10/2017 (Num. 13940244) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 30/06/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, CRM n. 19841, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 26 de março de 2019, às 

16:00hs para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003590-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA DA SILVA TORQUATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO BICALHO GUIMARAES OAB - MG147795 (ADVOGADO(A))

ARTHUR FRANCO CARVALHO OAB - MT24647/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003590-35.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA ANTONIA DA SILVA TORQUATO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Visto/DH A parte requerida alegou, em sua contestação, 

a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o indeferimento do benefício 

se deu em 27/11/2017 (Num. 13969211) termo a quo do eventual benefício 

a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 10/07/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, CRM n. 19841, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 26 de março de 2019, às 

14:30hs para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003590-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA DA SILVA TORQUATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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HELIO BICALHO GUIMARAES OAB - MG147795 (ADVOGADO(A))

ARTHUR FRANCO CARVALHO OAB - MT24647/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003590-35.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA ANTONIA DA SILVA TORQUATO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Visto/DH A parte requerida alegou, em sua contestação, 

a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o indeferimento do benefício 

se deu em 27/11/2017 (Num. 13969211) termo a quo do eventual benefício 

a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 10/07/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, CRM n. 19841, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 26 de março de 2019, às 

14:30hs para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004955-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO LARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004955-27.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

PAULINO LARA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Visto/DH A parte requerida alegou, em sua contestação, a questão 

prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o relatório. Decido. De 

proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) estabelece: “Art. 103. É 

de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do 

segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de 

benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da 

primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar 

conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que 

deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações 

vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 25/04/2018 (Num. 14985883) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 27/08/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, CRM n. 19841, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 26 de março de 2019, às 

16:30hs para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005433-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005433-35.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JUAREZ GOMES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Visto/DH A parte requerida alegou, em sua contestação, a questão 

prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o relatório. Decido. De 

proemio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) estabelece: “Art. 103. É 
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de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do 

segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de 

benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da 

primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar 

conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que 

deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações 

vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 18/04/2018 (Num. 15416618) termo a quo do eventual benefício 

a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 19/09/2018, não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Tendo em vista a 

necessidade de comprovação da atividade rural exercida pela parte 

autora, designo o dia 11/02/19 às 15h15min para a realização de audiência 

de instrução e julgamento. Intimem-se as partes e seus procuradores. 

Outrossim, conforme disposto no artigo 455 §1°, do NCPC cabe ao 

advogado da parte intimar as testemunhas por ele arroladas da audiência 

designada. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004515-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEUNIR MARIA BRANDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004515-31.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

LEUNIR MARIA BRANDAO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/DH A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o indeferimento do benefício 

se deu em 24/04/2018 (Num. 14559981) termo a quo do eventual benefício 

a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 05/08/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, CRM n. 19841, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 26 de março de 2019, às 

17:00hs para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004472-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DUILTES MAURA SOUSA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004472-94.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

DUILTES MAURA SOUSA DE PAULA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Visto/DH A parte requerida alegou, em sua 

contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o indeferimento do benefício 

se deu em 10/04/2017 (Num. 14548836) termo a quo do eventual benefício 

a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 03/08/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, CRM n. 19841, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 
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honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 26 de março de 2019, às 

17:30hs para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004437-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE RIBAMAR MARQUES DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004437-37.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOSE DE RIBAMAR MARQUES DE BRITO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Visto/DH A parte requerida alegou, em sua contestação, 

a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 26/02/2018 (Num. 14524645) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 02/08/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, CRM n. 19841, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 26 de março de 2019, às 

18:00hs para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004983-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004983-92.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ISABEL CRISTINA LIMA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Visto/DH A parte requerida alegou, em sua contestação, a falta de 

interesse processual da parte autora, uma vez que a mesma não 

compareceu ao exame médico pericial administrativamente. Ocorre que, 

pela simples leitura dos documentos constantes no Num. 15020037, é 

possível divisar que a parte autora foi periciada, tendo sido constatada a 

incapacidade laborativa em 14/06/2018, com data de cessação do 

benefício fixada na mesma data. Assim, afasto a preliminar suscitada pelo 

requerido. Defiro a produção de prova pericial e para a sua realização 

nomeio para atuar como expert deste Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa 

Cruvinel, CRM n. 19841, a qual servirá escrupulosamente e 

independentemente de compromisso. Quanto aos honorários periciais, a 

Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre outros, sobre os 

procedimentos relativos aos pagamentos de honorários de peritos, em 

casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da justiça, determina a 

fixação dos honorários periciais será limitado ao valor máximo de R$ 

200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 (três) vezes 

do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 do CNJ 

determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) 

vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os honorários 

ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual arbitro em 

R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos à perita nomeada em 

razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela Justiça 

Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico e 

apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Apresentado o laudo, independentemente de intimação, poderão os 

assistentes técnicos apresentar seus pareceres no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do NCPC. No 

mais, designo o dia 26 de março de 2019, às 18:30hs para realização da 

perícia, a qual será realizada no presente Fórum pela perita médica acima 

nomeada. Aportando aos autos o laudo (pericial), intimem-se as partes 

para manifestação, no prazo de 15 dias. Determino seja a parte autora 

intimada tão somente via DJE, devendo o procurador da mesma tomar 

ciência da presente decisão, bem como comunicar a parte autora a qual 

deverá comparecer ao ato acima independentemente de intimação. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006602-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GOMES RODRIGUES (EXEQUENTE)

G. R. D. N. (EXEQUENTE)

G. R. D. N. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006602-91.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: 
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FRANCISCO GOMES RODRIGUES, GENILSON RODRIGUES DO 

NASCIMENTO, GEILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO EXECUTADO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Visto/DH Considerando que o 

executado concordou com os valores apresentados pelo exequente no 

Num. 15312294, homologo-os e determino, após preclusão (art. 34, §1º da 

Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, conforme o caso, nos 

termos do art. 535 e seguintes do NCPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005452-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE SOUZA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA OAB - MT0014068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005452-75.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARLENE DE SOUZA GOMES RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos/BG Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

dias, informar se possui interesse no prosseguimento do feito, requerendo 

o que entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004017-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VITAL ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO(A))

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - MT24602/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004017-32.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

VITAL ALVES DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Especifiquem as partes as eventuais provas que 

pretendam produzir, JUSTIFICANDO SUA IMPRESCINDIBILIDADE, no prazo 

de 15 dias, sob pena de preclusão e julgamento antecipado da lide. 

Transcorrido o prazo, certifique-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004832-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE OLIVEIRA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004832-29.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MATILDE OLIVEIRA RIBEIRO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. Visando comprovar a qualidade de dependência da 

autora para com o de cujus, designo o dia 11/02/2019 às 15h30min para a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Intimem-se as partes e 

seus procuradores. Outrossim, conforme disposto no artigo 455 §1°, do 

NCPC cabe ao advogado da parte intimar as testemunhas por ele 

arroladas da audiência designada. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006100-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA DE JESUS GODOI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006100-55.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

CREUZA DE JESUS GODOI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Visto/BG O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 

1.010, assim dispõe: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida 

ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das 

partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de 

reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. § 1º 

O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias. § 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz 

intimará o apelante para apresentar contrarrazões. § 3º Após as 

formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao 

tribunal pelo juiz, INDEPENDENTEMENTE de juízo de admissibilidade. Dessa 

forma, entendo por prejudicado o requerimento retro, motivo pelo qual 

INDEFIRO-O, mormente porque, a este magistrado não incumbe o juízo de 

admissibilidade. Sendo assim, remetam-se os autos ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006124-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDILBERTO BEZERRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006124-83.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

EDILBERTO BEZERRA LIMA RÉU: INSS Vistos/BG. Trata-se de Ação de 

Concessão de Benefício Previdenciário ajuizada por EDILBERTO BEZERRA 

LIMA contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, 

objetivando a condenação do requerido ao pagamento de auxílio-doença 

em seu favor. Para tanto sustenta que devido às enfermidades 

enfrentadas, a mesmo não consegue mais desenvolver suas atividades 

laborativas, tendo o requerido cessado o benefício de auxílio-doença. 

Assim, sustentando que preenche os requisitos necessários à obtenção 

do benefício requestado, pleiteia a procedência do pedido veiculado na 

peça inaugural. Recebida a inicial, foi deferida a tutela antecipada e 

determinada a citação do requerido (Num. 10923474 ). O requerido 

apresentou contestação aduzindo a ausência de incapacidade pela parte 

autora (Num. 11991263). Determinada a realização de perícia, o laudo 

restou juntado aos autos no Num. 14099868. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de Concessão de 

benefício previdenciário com pedido de auxílio-doença, formulado por 

EDILBERTO BEZERRA LIMA contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas, não havendo nulidades a serem 

pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por 

invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a 

ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período 

de carência. III) Incapacidade para o trabalho (temporária para 

auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez). Quanto ao 

cumprimento dos dois primeiros requisitos, é pacífico na jurisprudência 

pátria que nos casos em que o benefício já fora concedido na seara 

administrativa, ainda que de forma temporária, tanto a qualidade de 

segurado como o período de carência já foram reconhecidos pela 

autarquia ré, senão vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. 1. O segurado da Previdência Social tem direito ao 

benefício de auxílio-doença em razão de incapacidade temporária para o 

seu trabalho e para o exercício de suas atividades habituais, por mais de 

15 (quinze) dias consecutivos, nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. 

O INSS reconheceu a qualidade de segurado da parte autora e o período 

de carência previsto na Lei 8.123/91 quando da concessão do benefício 

de auxílio-doença na seara administrativa. (grifamos) 3. Laudo pericial no 

sentido de que o(a) requerente é portador(a) de enfermidade de caráter 

irreversível, que acarreta sua incapacidade total e permanente para o 

trabalho...” (TRF1. Apelação Cível –n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: 

Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª Turma – DJ: 06/02/2013). Assim, quanto 

ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, tenho que é possível 

divisa-los pelos documentos constantes no Num. 11991294. Sobre o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 156 de 669



terceiro requisito, deve-se considerar a existência ou não de doença que 

afete a capacidade para o trabalho, para só posteriormente proceder-se a 

uma definição do tipo de benefício, em função das características da 

enfermidade, ou seja, se cabível aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. É necessário, ainda, para se preencher o terceiro requisito 

se levar em conta o grau de instrução do requerente, a idade, bem como 

se a incapacidade para o trabalho a que estava habituado é permanente. 

Assim, pela análise do laudo acostado aos autos (Num. 140998688), 

verifica-se pelas respostas do Perito que a parte autora encontra-se 

incapacitada de forma parcial e temporária, fazendo jus ao beneficio de 

auxílio-doença. Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo 

PROCEDENTE o pedido inicial extinguindo o processo com resolução de 

mérito, art. 487, I do NCPC, condenando o Requerido a pagar a parte 

Autora o benefício previdenciário de Auxílio-doença, no valor de 91% 

(noventa e um por cento) do salário de benefício, devido desde a 

cessação administrativa do benefício em 30/08/17 – Num. 11991294 , 

conforme requerido na inicial. Visando evitar a cessação do benefício, nos 

termos do art. 60, §12, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela MPV n. 

767/2017, mostra-se necessária a fixação da data da cessação do 

benefício. Sendo assim, fixo DCB em 18 meses, para recuperação ou 

reabilitação para outra profissão. Sobre as prestações em atraso, nos 

termos do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947 com 

repercussão geral, pelo STF, quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, 

desde a data do inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos 

termos do art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 

11960/09, incidirão os aplicados à caderneta de poupança, a partir da 

citação. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, 

inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. Condeno a parte requerida no 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 

sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Sentença não sujeita à remessa necessária, nos 

termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o trânsito em julgado e 

não havendo requerimentos, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001083-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA MONTEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001083-38.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOSEFA MONTEIRO DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/DH Trata-se de Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário de Auxilio Doença e/ou Aposentadoria por Invalidez 

ajuizada por JOSEFA MONTEIRO DA SILVA contra o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a condenação do 

requerido ao pagamento de auxílio-doença e/ou aposentadoria por 

invalidez em seu favor. Para tanto sustenta que em razão dos problemas 

de saúde enfrentados, encontra-se incapacitado para realização de 

atividades laborativas, tendo o requerido indeferido o beneficio na esfera 

administrativa. Assim, sustenta que preenche os requisitos necessários à 

obtenção do benefício requestado, pleiteando pela procedência do pedido 

veiculado na peça inaugural. Recebida a inicial (Num. 5044311), foi 

indeferida a medida liminar e determinada a citação do requerido. O 

requerido contestou a demanda alegando preliminar de prescrição 

quinquenal das parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação, 

bem como a ausência de carência e a incapacidade laborativa pela parte 

autora (Num. 6116576), o que fora impugnado (Num. 6747596). Afastada 

a preliminar aduzida, e determinada realização de perícia (Num. 6779475), 

o laudo restou juntado aos autos no Num. 15383736. Oportunizada 

manifestação às partes, o autor apresentou impugnação no Num. 

15512230, juntando exame e relatório médico no Num. 15641328, 

15641329. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de Concessão de 

Benefício Previdenciário de Auxilio Doença e/ou Aposentadoria por 

Invalidez ajuizada por JOSEFA MONTEIRO DA SILVA contra o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são legítimas e 

estão devidamente representadas, não havendo nulidades a serem 

pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas, razão pela qual, 

estando apto, passo ao exame do mérito (CPC, art. 4º). Ressalto que para 

a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer 

aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos 

legais comuns a ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por 

invalidez). Pela análise do laudo pericial (Num. 15383736) é possível 

divisar que a parte autora não possui doença incapacitante, desta forma 

não há comprovação do requisito descrito acima no item III. Assim, não 

merece guarida a pretensão da parte autora, conforme o entendimento 

jurisprudencial. Vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR URBANO. LAUDO 

PERICIAL CONCLUSIVO. CAPACIDADE LABORAL. NÃO PREENCHIMENTO 

DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os requisitos para 

a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez estão 

dispostos no art. 42, caput e § 2º, da Lei 8.213/91, quais sejam: 1) 

qualidade de segurado; 2) cumprimento do período de carência (12 

contribuições), quando exigida; 3) incapacidade parcial ou total e 

temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por 

invalidez) representando esta última aquela incapacidade insuscetível de 

recuperação ou de reabilitação para o exercício de atividade que garanta 

a subsistência (incapacidade total e permanente para o trabalho) e 4) não 

ser a doença ou lesão preexistente à filiação do segurado ao Regime 

Geral da Previdência Social. 2. Restando incontroverso o cumprimento dos 

requisitos: qualidade de segurado e período de carência; a controvérsia 

trazida pelo INSS cinge-se à presença da incapacidade total/parcial e 

temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria por 

invalidez) para o exercício de atividade que garanta a subsistência. 3. Na 

hipótese, o laudo judicial (fls. 20/21) concluiu que a parte autora é 

portadora de espondilodiscoartrose de coluna cervical com radiculopatia 

(CID 10: M50.1 e M19.9), necessitando de acompanhamento médico e 

fisioterápico, incapacitada parcial e permanentemente para o exercício de 

atividades laborais que exijam esforço físico moderado ou severo, longos 

períodos em posições que mantenham má postura para a coluna e 

extensos percursos de deambulação. No entanto, o laudo foi peremptório 

ao afirmar que a incapacidade acima mencionada não se estende à 

atividade laborativa habitual da requerente (cabeleireira). A idade 

avançada (62 anos) não tem o condão de alterar a conclusão do laudo 

pericial, eis que a autora se encontra apta para a atividade laborativa que 

garante a sua subsistência, não necessitando ser reabilitada em outra 

função.(grifei) (...)”. Apelação do INSS provida. A Turma, por unanimidade, 

deu provimento à apelação do INSS. (TRF1. 2ª T. ACORDAO 

00535335820174019199, DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE 

SOUSA, e-DJF1 DATA:24/01/2018 PAGINA:.). Quanto à impugnação do 

laudo médico pela parte autora, requerendo seja confeccionado novo 

laudo médico-pericial para sanar divergências, fato é que a perícia restou 

satisfatoriamente conclusiva, no sentido de que a paciente não possui no 

momento incapacidade laboral, não merecendo prosperar sua pretensão. 

Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA DE 

INCAPACIDADE. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA. 

NULIDADE INEXISTENTE. BENEFÍCIO INDEVIDO. 1. A concessão do 

auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez pressupõe a existência 

de incapacidade para o exercício do seu labor habitual (sendo que para o 

último benefício tal incapacidade deve ser total e definitiva). 2. Inexistindo 

incapacidade, como na hipótese, inviável se mostra a concessão do 

benefício (fls. 86). 3. A prova técnica, realizada por profissional da 

confiança do Juízo, equidistante das partes, deve prevalecer sobre as 

conclusões parciais dos litigantes. 4. Ademais, negada a incapacidade, 

inócua seria a realização de audiência, pois a prova oral não substituiria a 

prova técnica para a resolução da lide. Nulidade inexistente. 5. Apelação 

d e s p r o v i d a .  S e n t e n ç a  m a n t i d a .  ( A p e l a ç ã o  C í v e l  n º 

0049855-06.2015.4.01.9199/MT, 1ª Câmara Regional Previdenciária da 

Bahia - TRF da 1ª Região, Rel. Cristiano Miranda de Santana. j. 06.10.2017, 

unânime, e-DJF1 16.02.2018). “Grifou-se.” Diante do exposto, julgo 

IMPROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, extinguindo o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. art. 487, I do NCPC, 

revogando a tutela de urgência concedida neste feito. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários 
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advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), em conformidade com 

o § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. No caso de beneficiário da 

justiça gratuita, a exigibilidade das custas processuais e dos honorários 

advocatícios deverá ser suspensa nos termos do art. 98, §3º, do NCPC. 

Certificado o trânsito e não havendo requerimentos, levem-se os autos ao 

arquivo com as anotações e baixas de estilo, inclusive na distribuição. 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001478-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALETE CADORE ROSINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001478-93.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA SALETE CADORE ROSINA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Visto/DH MARIA SALETE CADORE ROSINA, qualificada 

na inicial, ajuizou a presente ação em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, requerendo a concessão de aposentadoria 

por idade, alegando fazer jus a tal benefício por ter sido segurada especial 

do requerido desde a infância, bem como por preencher os demais 

requisitos necessários. Recebida a inicial, foi determinada a citação do 

requerido (Num. 12386040). O Requerido contestou a demanda, alegando 

a prescrição das parcelas antecedentes ao ajuizamento da ação, e no 

mérito, a ausência de carência para concessão do benefício pleiteado 

(Num. 13499967), havendo a autora impugnado e ratificado os pedidos 

iniciais (Num. 14985026). Saneado o feito e afastada a preliminar aduzida, 

fora designada audiência de instrução (Num. 15303452), onde inquiriu-se 

duas testemunhas da parte autora, a qual apresentou alegações finais 

remissivas à inicial, ficando prejudicada a apresentação pelo requerido, 

ante sua ausência no ato (Num. 16499745). Vieram-me os autos 

conclusos para julgamento. É o relatório. Decido. Cuida-se de Ação 

Previdenciária proposta por MARIA SALETE CADORE ROSINA contra 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, requerendo a 

concessão de aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade é 

regulada pela Lei nº 8.213/91, devida aos trabalhadores com mais de 65 

anos, quando homem; e 60 anos, quando mulher, desde que cumprida a 

carência exigida. Todavia, o caso é de aposentadoria híbrida (art. 48, § 3º, 

da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 11.718/08): soma do tempo de 

trabalho rural e urbano, com o requisito etário do trabalhador urbano, qual 

seja, 65 anos de idade se homem; e 60 anos de idade, se mulher. O ponto 

controverso do presente feito gira em torno da presença ou não das 

provas do exercício de atividade rural da parte autora. Segundo a Lei nº 

8.213/91, a comprovação do exercício da atividade rural pode ser feita da 

seguinte forma: “Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural 

será feita, alternativamente, por meio de: (Redação dada pela Lei nº 

11.718, de 2008) I – contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho 

e Previdência Social; (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) II – 

contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural; (Redação dada 

pela Lei nº 11.718, de 2008) III – declaração fundamentada de sindicato 

que represente o trabalhador rural ou, quando for o caso, de sindicato ou 

colônia de pescadores, desde que homologada pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS; (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) IV – 

comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária – INCRA, no caso de produtores em regime de economia familiar; 

(Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) V – bloco de notas do 

produtor rural; (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) VI – notas 

fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 

8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da 

produção, com indicação do nome do segurado como vendedor; (Incluído 

pela Lei nº 11.718, de 2008) VII – documentos fiscais relativos a entrega 

de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou 

outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante; 

(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) VIII – comprovantes de recolhimento 

de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da 

produção; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) IX – cópia da declaração 

de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da 

comercialização de produção rural; ou (Incluído pela Lei nº 11.718, de 

2008) X – licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra. 

(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)” Tal dispositivo não é taxativo, mas 

em harmonia com o parágrafo terceiro do artigo 55 da mesma lei, pretende 

uma prova mais palpável, satisfazendo-se com início de prova material. Eis 

o teor do citado dispositivo: “Art. 55 (...) § 3º – a comprovação do tempo 

de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação 

administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá 

efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida 

prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de 

força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento.” 

Constata-se que a parte autora juntou declaração de exercício de 

atividade rural emitida pelo Sindicato dos trabalhadores rurais de Chapecó 

e região onde comprova que exerceu atividade rural juntamente com sua 

família no período de 1964 a 1986, informação corroborada por sua 

certidão de casamento (Num. 12383917), termo de admissão de seu pai no 

Sindicato de Chapecó/SC em 1969 (Num. 12383924) e exclusão em 1971 

(Num. 12383924), com posterior admissão na Cooperativa Regional Alfa 

Ltda em 1981 (Num. 12383926), bem como pelo recibo de pagamento 

sindical emitido em 1986 (Num. 12383928). No mais, a prova testemunhal 

corrobora a prova documental e atestando o exercício da atividade rural. 

Destarte, o início de prova material trazido pela parte requerente é 

confirmado, assim, de maneira segura, pela prova testemunhal colhida nos 

autos, onde se constata que a parte autora laborou na área rural, cujos 

documentos têm força suficiente para preencher os requisitos exigidos 

pela Lei nº 8.213/91. Assim, deve ser considerado como cômputo rural o 

período laborado pela autora a partir dos doze anos de idade (1965) até o 

ano de 1986, uma vez que até o ano de 1986 existe tanto prova 

documental, quanto prova testemunhal. Por fim, reconhece-se 21 anos de 

atividade rural. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO RURAL. ÍNICIO 

RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA 

TESTEMUNHAL. MULTA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS 

MORATÓRIOS. HONORÁRIOS. 1. O reconhecimento de tempo de serviço 

prestado na condição de trabalhador rural exige início razoável de prova 

material. É inadmissível prova exclusivamente testemunhal. 2. A 

controvérsia dos autos cinge-se ao reconhecimento do tempo exercido em 

atividade rural, no período de 04/07/1973 a 14/02/1987. Não há como 

prosperar, no entanto, a tese da apelante de inexistência da condição de 

rurícola da autora no período controverso, uma vez que a documentação 

coadunada aos autos foi suficiente para comprovar a condição de rurícola 

da autora no período averbado. Com efeito, para demonstrar o exercício 

da atividade rural, a parte autora acostou aos autos certidão de 

casamento dos pais, em 1942, a qual aponta a condição de lavrador dos 

seus genitores, juntou ainda Declaração do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Ampére no mesmo sentido, Título De Propriedade Rural e 

declaração de imposto de renda em que consta a autora como dependente 

do trabalhador rural, seu genitor. A prova testemunhal, por sua vez, 

portou idoneidade em grau suficiente para atestar o exercício habitual da 

atividade rural alegada, a partir do ano de 1973 quando a autora completou 

12 anos. Assim, o acervo probatório produzido nos autos é hábil para 

comprovar o direito da parte autora ao reconhecimento de efetivo labor 

rural no período compreendido entre 04/07/1973 a 1402/1987, ensejando, 

assim, o reconhecimento e consequente averbação de tempo de serviço 

rural. 3. É possível o cômputo, para fins previdenciários, da atividade rural 

do menor em regime de economia familiar somente a partir dos 12 (doze) 

anos de idade, desde que comprovada por prova material e corroborada 

por prova testemunhal, conforme jurisprudência pacífica do STJ. (grifei) 

(...)” (TRF1. 1ª Câmara Regional Previdenciária Da Bahia. ACORDAO 

00488750620084019199, JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ CASALI BAHIA, 

e-DJF1 DATA:06/12/2017) Por fim deve ser consignado que a concessão 

do benefício à aposentadoria por idade para trabalhador rural não pode 

ser condicionada à contribuição para o sistema previdenciário, na 

condição de segurado especial. Os artigos 26 e 39 da Lei n.º 8.213/1991, 

dispõe o seguinte: “Art. 26. Independe de carência a concessão das 

seguintes prestações:... III - os benefícios concedidos na forma do inciso I 

do art. 39, aos segurados especiais referidos no inciso VII do art. 11 desta 

Lei”. “Art. 39. Para os segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 

11 desta Lei, fica garantida a concessão: I - de aposentadoria por idade 

ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no 

valor de 1 (um) salário mínimo, desde que comprove o exercício de 

atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período, imediatamente 

anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 158 de 669



correspondentes à carência do benefício requerido; ....” É comum no meio 

rural que o trabalhador alterne períodos de atividade rural e de atividade 

urbana, sem que consiga completar os requisitos para se aposentar por 

idade numa ou noutra categoria. Nesse sentido, o trabalhador rural que 

passava a exercer, temporária ou permanentemente, atividades de 

natureza urbana, encontrava-se num verdadeiro “paradoxo jurídico de 

desamparo previdenciário: ao atingir idade avançada, não podia receber a 

aposentadoria rural porque exerceu trabalho urbano e não tinha como 

desfrutar da aposentadoria urbana em razão de o curto período laboral 

não preencher o período de carência” (STJ. 2ª T. REsp 1407613/RS, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, DJe 28/11/2014). Com as alterações 

introduzidas pela Lei 11.718, de 20/06/2008, que acrescentou os §§ 2º, 3º 

e 4º ao art. 48 da Lei 8.213/1991, autorizou-se ao trabalhador rural o 

cômputo de períodos que não sejam de atividade rural, para fins de 

aposentadoria por idade. Trata-se da chamada aposentadoria por idade 

“híbrida”, cabendo ao segurado comprovar 65 (sessenta e cinco) anos de 

idade, se homem; e 60 (sessenta) anos de idade, se mulher. Nesse 

sentido tem se posicionado o STJ: “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE 

HÍBRIDA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 

JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 48, §§ 3º E 4º 

DA LEI 8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.718/2008. 

OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A 

Lei 11.718/2008 introduziu no sistema previdenciário brasileiro uma nova 

modalidade de aposentadoria por idade denominada aposentadoria por 

idade híbrida. 2. Neste caso, permite-se ao segurado mesclar o período 

urbano ao período rural e vice-versa, para implementar a carência mínima 

necessária e obter o benefício etário híbrido. 3. Não atendendo o segurado 

rural à regra básica para aposentadoria rural por idade com comprovação 

de atividade rural, segundo a regra de transição prevista no artigo 142 da 

Lei 8.213/1991, o § 3º do artigo 48 da Lei 8.213/1991, introduzido pela Lei 

11.718/2008, permite que aos 65 anos, se homem e 60 anos, mulher, o 

segurado preencha o período de carência faltante com períodos de 

contribuição de outra qualidade de segurado, calculando-se o benefício de 

acordo com o § 4º do artigo 48. 4. Considerando que a intenção do 

legislador foi a de permitir aos trabalhadores rurais, que se enquadrem 

nas categorias de segurado empregado, contribuinte individual, 

trabalhador avulso e segurado especial, o aproveitamento do tempo rural 

mesclado ao tempo urbano, preenchendo inclusive carência, o direito à 

aposentadoria por idade híbrida deve ser reconhecido. 5. Recurso 

especial conhecido e não provido”. (STJ. 2ª T. REsp 1367479/RS, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, J. 04/09/2014, DJe 10/09/2014) Porém, 

tratando-se de aposentadoria por idade híbrida, em que ocorre a soma do 

tempo de trabalho rural e urbano, com o requisito etário do trabalhador 

urbano, deve restar demonstrado o cumprimento dos requisitos acima. 

Conforme documento de identidade juntado aos autos no Num. 12383915, 

a parte autora conta com 65 anos de idade, uma vez que nasceu em 

06/03/1953, restando preenchido, desta forma, o requisito etário do § 3º 

do art. 48 da Lei n. 8213/91. Do mesmo modo, a parte autora possuía 15 

contribuições para com o requerido na data do requerimento administrativo 

(Num. 12383939-Pág.2) que, somadas ao período de atividade rural acima 

reconhecido (21 anos), atingem a carência necessária à concessão do 

benefício de aposentadoria por idade híbrida, conforme dispõe o art. 25, II 

da Lei n. 8213/91. Questão que merece ser enfrentada é quanto ao 

suposto requisito de ser o último vínculo previdenciário decorrente de 

trabalho rural. Destaque-se que, para a conjugação do tempo de serviço 

rural e urbano, não se exige que o segurado esteja desempenhando 

atividade rural por ocasião do requerimento administrativo do benefício 

e/ou do implemento do requisito etário. A aposentadoria híbrida, portanto, 

contempla tanto o segurado que foi para a cidade após o exercício de 

atividade rural, quanto aquele que, após prestar serviço de natureza 

urbana, foi para o campo, passando a exercer trabalho rurícola. Nesse 

sentido: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR 

IDADE. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. 

COMPLEMENTAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. RECONHECIMENTO. 

TRABALHO URBANO. APOSENTADORIA HÍBRIDA. POSSIBILIDADE. 

TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. MULTA. 1. Remessa 

Oficial conhecida de ofício: inaplicabilidade do §§ 2º e 3º do artigo 475 do 

CPC, eis que ilíquido o direito reconhecido e não baseando em 

jurisprudência ou Súmula do STF ou do STJ. 2. A concessão do benefício 

pleiteado pela parte autora exige a demonstração do trabalho rural, 

cumprindo-se o prazo de carência, mediante início razoável de prova 

material, corroborada com prova testemunhal, ou prova documental plena. 

3. Requisito etário do autor (nascido em 13.01.1955) para aposentadoria 

rural em 13.01.2010 (carência de 14 anos e 6 meses) e para a 

aposentadoria híbrida em 13.01.2015 (carência de 15 anos). 4. Início de 

prova material: certidão de casamento em 1972 (fl. 10) e certidão de óbito 

registrado em 1989 (fl. 13), ambas constando a condição de lavrador do 

cônjuge; INFBEN informando que a parte autora percebe benefício 

previdenciário pensão por morte de trabalhador rural (fl. 17). 5. A prova 

oral produzida nos autos confirma a qualidade de trabalhador rural da 

parte autora, pelo tempo de carência necessário (fls. 29/30). 6. O CNIS do 

postulante demonstrando que ela trabalhou em atividade tipicamente 

urbana, entre 1984 e 1991, não prejudica o seu direito a aposentadoria. O 

caso é de aposentadoria híbrida (art. 48, § 3º, da Lei 8.213/91, com 

redação dada pela Lei 11.718/08). Soma do tempo de trabalho urbano e de 

rural, excluída a redução da idade. Precedentes do STJ e da TNU. (grifei) 

7. DIB: a contar de 13.01.2015, data que implementou todas as condições 

para a concessão do benefício. 8. Atrasados: correção monetária e os 

juros moratórios conforme Manual de Orientação de Procedimentos para 

os Cálculos na Justiça Federal. 9. Aplicação de multa diária contra a 

Fazenda Pública, incabível na espécie. 10. Apelação improvida. Remessa 

oficial parcialmente provida, nos termos dos itens 7, 8 e 9”. (TRF 1ª. 2ª T. 

AC 0006062-85.2013.4.01.9199/MT, Rel. Conv. Juiz Federal Cleberson 

José Rocha, DJE. 04/09/2015) “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

IDADE. TRABALHO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO 

POR PROVA TESTEMUNHAL. RECONHECIMENTO. CONJUGAÇÃO COM 

TEMPO DE SERVIÇO URBANO. APOSENTADORIA MISTA OU HÍBRIDA. 

POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. 

CONSECTÁRIOS LEGAIS. DESPESAS PROCESSUAIS. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. 1. Estabelece o § 3º do art. 55 da Lei 8.213/1991 que ''a 

comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive 

mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 

108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento''. 2. Com as alterações introduzidas pela Lei 11.718, de 

20/06/2008, que acrescentou os §§ 2º, 3º e 4º ao art. 48 da Lei 

8.213/1991, autorizou-se ao trabalhador rural o cômputo de períodos que 

não sejam de atividade rural, para fins de aposentadoria por idade. 

Trata-se da chamada aposentadoria por idade "mista" ou "híbrida", 

cabendo ao segurado comprovar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se 

homem, e 60 (sessenta) anos de idade, se mulher. 3. Para a conjugação 

do tempo de serviço rural e urbano não se exige que o segurado esteja 

desempenhando atividade rural por ocasião do requerimento administrativo 

do benefício e/ou do implemento do requisito etário. A aposentadoria 

híbrida, portanto, contempla tanto o segurado que foi para a cidade após o 

exercício de atividade rural, quanto aquele que, após prestar serviço de 

natureza urbana foi para o campo, passando a exercer trabalho rurícola 

(art. 51, § 4º do Decreto nº 3.048/1999). (grifei) 4. No caso em apreço, a 

parte autora logrou êxito em comprovar o exercício de atividade rural em 

todos os períodos controversos, mediante apresentação de início razoável 

de prova material devidamente corroborado por prova testemunhal. Não 

obstante, deixou de atendeu ao disposto no § 2º do art. 48 da Lei 

8.213/1991, segundo o qual o trabalhador rural deve comprovar o efetivo 

exercício de tal atividade no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, razão pela qual não se afigura possível a 

concessão aposentadoria por idade na modalidade rural. 5. Por outro lado, 

no caso concreto verifica-se a possibilidade de acréscimo do tempo de 

serviço urbano da parte autora ao aludido tempo de trabalho rural, com a 

consequente concessão de aposentadoria por idade híbrida, haja vista o 

implemento do requisito etário e a comprovação do tempo de serviço 

exigido na data de entrada do requerimento administrativo. 6. O termo 

inicial do benefício é data de entrada do requerimento administrativo. 7. A 

correção monetária e os juros de mora incidentes sobre as parcelas em 

atraso devem observar o Manual de Orientação de Procedimentos para os 

Cálculos na Justiça Federal. 8. Os honorários advocatícios são fixados em 

desfavor da autarquia previdenciária em 10% (dez por cento) das 

prestações vencidas até a prolação deste acórdão que reforma o 

comando de improcedência da pretensão vestibular, conforme Súmula nº 

111 do STJ, e art. 20, § 4o do CPC. 9. Em se tratando de causas ajuizadas 

perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas, por força do art. 

4º, I da Lei 9.289/1996, o que se repete nos Estados onde houver lei 

estadual assim prescrevendo, como é o caso de Minas Gerais (Lei nº 
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14.939/2003). 10. Relativamente ao adiantamento da prestação 

jurisdicional, seja em razão do cumprimento dos requisitos exigidos no art. 

273 do CPC, ou com fundamento no art. 461, § 3º do mesmo Diploma, fica 

esta providência efetivamente assegurada na hipótese dos autos, já que a 

conclusão daqui emergente é na direção da concessão do benefício. 

Precedentes. 11. Apelação da parte autora provida.” (TRF1ª. 1ª Câmara 

Regional Previdenciária de MG. AC 0047475-49.2011.4.01.9199 / MG, Rel. 

JUIZ FEDERAL RODRIGO RIGAMONTE FONSECA, e-DJF1 de 04/04/2016) 

Inclusive, o próprio Decreto nº 3.048/1999, com alterações trazidas pelo 

Decreto nº 6.722, de 30/12/2008, prevê no § 4º do seu art. 51 que a 

aposentadoria por idade híbrida tem cabimento “ainda que na oportunidade 

do requerimento da aposentadoria o segurado não se enquadre como 

trabalhador rural”. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, com o que concedo à parte autora os benefícios da aposentadoria 

por idade híbrida, nos termos do art. 48, §§ 3º e 4º da Lei n. 8.213/91, 

retroativa a data do requerimento administrativo (24/08/2017 – Num. 

12383939), nos termos do art. 487, I, do CPC. Outrossim, entendo 

presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, uma vez 

que o fumus boni iuris restou comprovado quando do preenchimento dos 

requisitos do beneficio de aposentadoria por idade híbrida pela parte 

autora e, o periculum in mora, pela condição social da mesma, e por ser 

considerada hipossuficiente sobre a acepção jurídica. Assim, presentes 

os requisitos, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS conceda o pagamento a parte requerente 

da aposentadoria por idade híbrida, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Sobre as prestações em atraso, nos 

termos do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947 com 

repercussão geral, pelo STF, quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, 

desde a data do inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos 

termos do art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 

11960/09, incidirão os aplicados à caderneta de poupança, a partir da 

citação. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, 

inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. Condeno a parte requerida no 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 

sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Sentença não sujeita à remessa necessária, nos 

termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o trânsito em julgado e 

não havendo requerimentos, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003252-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA TRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

MARCIA BRESSAN CELLA OAB - RO2471 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003252-61.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

SILVANA TRES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Visto/DH 

A parte requerida alegou, em sua contestação, a questão prejudicial de 

mérito de prescrição das verbas vencidas anteriormente ao quinquênio 

que precede o ajuizamento da ação. É o relatório. Decido. De proêmio, a 

legislação de regência (Lei n. 8.213/91) estabelece: “Art. 103. É de dez 

anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do 

segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de 

benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da 

primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar 

conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que 

deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações 

vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 25/10/2017 (Num. 13737198) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 26/06/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, CRM n. 19841, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 27 de março de 2019, às 

08:00hs para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003392-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON RICARDO MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003392-95.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ROBERSON RICARDO MIRANDA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/DH A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 10/09/2017 (Num. 13838353) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 04/07/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 
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questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, CRM n. 19841, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 27 de março de 2019, às 

08:30hs para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003382-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE CASSOL DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003382-51.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

SALETE CASSOL DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/DH A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 16/02/2018 (Num. 13833218) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 04/07/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, CRM n. 19841, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 27 de março de 2019, às 

09:00hs para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002849-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA DE CARVALHO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002849-92.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

IOLANDA DE CARVALHO ALVES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Visto/DH A parte requerida alegou, em sua contestação, 

a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o indeferimento do benefício 

se deu em 20/12/2017 (Num. 13451405) termo a quo do eventual benefício 

a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 30/05/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, CRM n. 19841, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 
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periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 27 de março de 2019, às 

09:30hs para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001319-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA CLAUDIA SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001319-53.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANTONIA CLAUDIA SOUZA DA SILVA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Visto/DH A parte requerida alegou, em sua 

contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 12/12/2017 (Num. 12254859) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 16/03/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, CRM n. 19841, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 27 de março de 2019, às 

10:00hs para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004439-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO AMARAL SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004439-07.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

LEANDRO AMARAL SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/DH A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 10/03/2018 (Num. 15766517) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 02/08/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, CRM n. 19841, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 27 de março de 2019, às 
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10:30hs para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006652-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEN DE VASCONCELOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006652-20.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

DARLEN DE VASCONCELOS SANTOS RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Visto/DH Não havendo preliminares, defiro a 

produção de prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar 

como expert deste Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, CRM n. 

19841, a qual servirá escrupulosamente e independentemente de 

compromisso. Quanto aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 

do CJF que dispõe, entre outros, sobre os procedimentos relativos aos 

pagamentos de honorários de peritos, em casos de assistência judiciária 

gratuita, no âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais 

será limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o 

Juiz ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 27 de março de 2019, às 

13:30hs para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004026-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA GOMES BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004026-91.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANA CRISTINA GOMES BATISTA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/DH A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o indeferimento do benefício 

se deu em 30/10/2017 (Num. 14272466) termo a quo do eventual benefício 

a ser deferido. Havendo a propositura da ação em 26/07/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, CRM n. 19841, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 27 de março de 2019, às 

14:00hs para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005162-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA VAS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO(A))

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005162-26.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

ANA MARIA VAS PEREIRA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Visto/DH A parte requerida alegou, em sua contestação, 

a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 
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demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 25/07/2018 (Num. 15175665) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 04/09/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, CRM n. 19841, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 27 de março de 2019, às 

14:30hs para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002534-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA LUCIANA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002534-64.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARCIA LUCIANA ALVES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Visto/DH A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 23/02/2018 (Num. 13219027) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 15/05/2018 não há que 

se falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a 

questão prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não 

existem verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de 

prova pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert 

deste Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, CRM n. 19841, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 27 de março de 2019, às 

15:00hs para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002183-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELSA CASAMALI ZUCHELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002183-28.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: ELSA CASAMALI ZUCHELLI EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos/BG. Considerando que 

o executado concordou com os valores apresentados pelo exequente em 

Num. 15030409, homologo-os e determino, após preclusão (art. 34, §1º da 

Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, conforme o caso, nos 

termos do art. 535 e seguintes do NCPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003187-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE LIZZI FELIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003187-03.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: ODETE LIZZI FELIZ EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Considerando que o executado não 

apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (Num. 16890483), 

bem como que o exequente apresentou cálculos em Num. 15253492, 

desde já homologo-os e determino, após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 

12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos 

do art. 535 e seguintes do NCPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1003013-28.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DILCE RODRIGUES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003013-28.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: DILCE RODRIGUES DE SOUZA EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos/BG. Considerando que 

o executado concordou com os valores apresentados pelo exequente em 

Num. 15031547, homologo-os e determino, após preclusão (art. 34, §1º da 

Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, conforme o caso, nos 

termos do art. 535 e seguintes do NCPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003361-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA SOUSA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003361-12.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: VILMA SOUSA RODRIGUES EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos/BG. Considerando que o 

executado não impugnou o cumprimento de sentença, tendo a exequente 

apresentado cálculos em Num. 13734423, homologo-os e determino, após 

preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de 

Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do 

NCPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005276-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ONORIO DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005276-62.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOSE ONORIO DE SOUSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos/BG. A parte requerida alegou, em sua contestação, a 

questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o 

relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 13/06/2018 (Num. 16590991), termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 11/09/18 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo o Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, médico ortopedista, endereço: Av. 

Brasil. n. 2346, Vila Romana, Sorriso/MT, o qual servirá escrupulosamente 

e independentemente de compromisso. Quanto aos honorários periciais, a 

Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre outros, sobre os 

procedimentos relativos aos pagamentos de honorários de peritos, em 

casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da justiça, determina a 

fixação dos honorários periciais será limitado ao valor máximo de R$ 

200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 (três) vezes 

do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 do CNJ 

determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) 

vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os honorários 

ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual arbitro em 

R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos ao perito nomeado em 

razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela Justiça 

Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico e 

apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. Ao 

ser intimado do seu múnus deverá o Sr. Perito indicar dia, hora e local para 

a realização do exame, comunicando este juízo com antecedência mínima 

de 15 (quinze) dias para fins de intimação das partes, devendo o laudo vir 

aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a realização do 

exame. Apresentado o laudo, independentemente de intimação, poderão 

os assistentes técnicos apresentar seus pareceres no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do 

NCPC. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004895-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

T. P. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004895-54.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

TABITA PEREIRA DIAS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos /BG. A parte requerida alegou, em sua contestação, a questão 

prejudicial de mérito de prescrição das verbas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação. É o relatório. Decido. De 

proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) estabelece: “Art. 103. É 

de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do 

segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de 

benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da 

primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar 

conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que 

deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações 

vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 05/11/15 (Num. 4331610) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 05/12/16 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo a Dra. Eliza Cristina Sousa Cruvinel, CRM n. 19841, a qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto aos 

honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre 

outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de honorários 

de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da 

justiça, determina a fixação dos honorários periciais será limitado ao valor 

máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 

(três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 

do CNJ, determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a 
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R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os 

honorários ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual 

arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos à perita 

nomeada em razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela 

Justiça Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico 

e apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Apresentado o laudo, independentemente de intimação, poderão os 

assistentes técnicos apresentar seus pareceres no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do NCPC. No 

mais, designo o dia 27 de março de 2019, às 16h00min para realização da 

perícia, a qual será realizada no presente Fórum pela perita médica acima 

nomeada. Aportando aos autos o laudo (pericial), intimem-se as partes 

para manifestação, no prazo de 15 dias. Determino seja a parte autora 

intimada tão somente via DJE, devendo o procurador da mesma tomar 

ciência da presente decisão, bem como comunicar a parte autora a qual 

deverá comparecer ao ato acima independentemente de intimação. No 

mais, compulsando os autos, verifico que foi determinada a realização de 

estudo socioeconômico pela equipe interdisciplinar forense. Portanto, 

aguarde a juntada do referido estudo social nos autos e, com a sua 

juntada, manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias. Intimem-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001769-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001769-93.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos /BG. MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA, qualificada na inicial, 

ajuizou a presente ação em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, requerendo os benefícios da aposentadoria 

por idade rural, alegando fazer jus a tal benefício por ter sido segurada 

especial do requerido desde sua infância até a fase adulta, tendo se 

deslocado para área urbana em razão da dificuldade em continuar 

laborando no campo, em razão de problemas de saúde. Recebida a inicial 

foi indeferida a tutela antecipada e determinada a citação do requerido 

(Num n. 12657976). O Requerido apresentou contestação, alegando que 

não restou comprovada a qualidade de segurado especial ou o exercício 

de atividade campesina em regime de economia familiar pela autora (Num. 

13652367), tendo a mesma impugnado, ratificando os pedidos iniciais 

(Num. 13853581). Em audiência de instrução e julgamento foram inquiridas 

testemunhas da autora, tendo a mesma apresentado memoriais remissivos 

à inicial (Num. 16326233). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

DECIDO. Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por MARIA FERREIRA 

DE OLIVEIRA contra INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – 

INSS, requerendo a concessão de aposentadoria por idade rural. O 

trabalhador rural, consoante o artigo 12 da Lei 8.212/91 e art. 11 da Lei 

8.213/91 é segurado obrigatório, pois vinculado ao sistema previdenciário, 

sem possibilidade de exclusão voluntária. A aposentadoria por idade é 

regulada pela Lei nº 8.213/91, devida aos trabalhadores com mais de 65 

anos, quando homem e 60 anos, quando mulher, desde que cumprida a 

carência exigida. Todavia, quanto aos trabalhadores rurais a idade mínima 

é reduzida em 05 (cinco) anos para ambos os sexos, conforme dispõe a 

Carta Magna de 1988, em seu art. 201, § 7º, inciso II, com redação dada 

pela emenda Constitucional n.º 020/98: “§ 7º - É assegurada 

aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, 

obedecidas as seguintes condições: II - sessenta e cinco anos de idade, 

se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos 

o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que 

exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos 

o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Para a concessão 

do benefício da aposentadoria por idade, o trabalhador rural deverá 

preencher os requisitos legais intrínsecos, quais sejam, idade mínima e 

efetiva comprovação do exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua”. Ademais, o art. 48, § 2º da Lei n.º 8.213/91 dispõe acerca 

dos requisitos necessários para concessão da aposentadoria por idade 

rural, in verbis: “Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao 

segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 

(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. 

§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural 

deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício pretendido (grifei), computado o 

período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei” 

Todavia, a parte autora alega em seu petitório que sempre exerceu 

atividade rural, até que se viu obrigada a se mudar para área urbana, em 

razão de sofrer de problemas de saúde. Quanto a atividade rural, se 

verifica que restou comprovada apenas de 1979 a 1992, mormente pela 

certidão de casamento da autora em que consta como profissão de seu 

esposo a de lavrador, bem como pela declaração expedida pelo Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de Colíder/MT, demonstrando que a autora 

desenvolveu atividades agrícolas de 02/03/1984 a 30/12/1992, certidão do 

INCRA informando que a requerente foi assentada em imóvel rural de 1989 

a 1992, matrículas escolares do filho da autora onde consta a sua 

profissão como a de lavradora, datadas em 1984, 1986, 1987 e 1988. 

Junto com as provas materiais acima, os depoimentos testemunhais 

corroboram com os períodos elencados, demonstrando que a parte 

autora, durante este lapso temporal, realmente laborava em regime de 

economia familiar na área rural. Por outro lado, a parte autora requereu o 

benefício de aposentadoria rural administrativamente em 28/08/2017. 

Diante disso, compulsando os autos, mormente o CNIS e CTPS da autora 

de Num. 13652441 e 126375699, verifica-se que a requerente possui 

vínculos junto ao requerido nos anos de 1993 a 1994. Após referido 

período, não há qualquer comprovação de que a autora retornou a 

atividade rural, ou que continuou contribuindo perante ao requerido. Não 

obstante, quanto ao seu esposo, se verifica em seu CNIS que o mesmo 

possui vínculo com o requerido desde 01/08/1994 a 04/01/2010. Tais fatos 

acima elencados infirmam a aventada condição de segurada especial, não 

tendo a mesma cumprido o requisito acima (§ 2º do art. 48 da Lei n. 

8.213/91), qual seja, exercício de atividade rural no período imediatamente 

anterior ao requerimento do benefício que se deu em 28/08/17 (Num. 

12637991). Sobre o tema: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

IDADE. TRABALHADORA RURAL. FALTA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL 

CONTEMPORÂNEO. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A concessão do benefício de aposentadoria 

por idade (trabalhador rural), conforme disposto nos arts.48, §§1º e 2º, e 

143, da Lei 8.213/91, condiciona-se à verificação do requisito etário, 60 

anos para homens e 55 anos para mulheres, associado à demonstração 

do efetivo exercício da atividade rural por tempo equivalente ao da 

carência do benefício pretendido (180 contribuições mensais), observada 

a regra de transição prevista no art.142 do mencionado diploma legal, 

desde que o período seja imediatamente anterior à data do requerimento, 

ainda que o serviço tenha sido prestado de forma descontínua. Quanto à 

atividade rural exercida, esta deve ser demonstrada mediante início 

razoável de prova material, coadjuvada de prova testemunhal coerente e 

robusta, ou prova documental plena, não sendo admissível a prova 

exclusivamente testemunhal. 2. No caso dos autos, a demandante 

completou 55 anos em 01/junho/2008 (fl. 14), correspondendo o período 

de carência, portanto, a 162 meses. 3. Passando à análise da qualidade 

de segurado/carência, tem-se que a prova reunida, embora capaz de 

demonstrar o cumprimento do requisito etário, não atende ao início 

razoável de prova material reclamado pelo art.55, §3º, da Lei 8.213/91, 

uma vez que os únicos documentos apresentados pela promovente aptos 

a configurar início de prova material foram a certidão do casamento 

realizado em 14/novembro/1970, na qual consta como profissão do 

cônjuge a de "lavrador" (fl. 17), e a certidão de nascimento da filha em 

março de 1973, documento que atesta a mesma condição (fl. 18). Não 

bastasse a antiguidade das referidas certidões, a tela do CNIS acostada à 

fl. 45 consigna que o marido da apelante manteve vínculos urbanos (entre 

abril/1979 e abril/2001), inclusive recebendo auxílio-doença nos anos de 

2000 a 2013, na condição de "comerciário". Além disso, conforme CNIS 

(fl.39), a própria requerente recolheu contribuições na condição de 

"contribuinte individual" (entre outubro/2005 e julho de 2013), fatos que 

infirmam a aventada condição de segurada especial, sobretudo porque 

tais interstícios se colocam entre as datas daqueles isolados documentos 

(certidão de casamento e nascimento) e o período de carência. (grifei) 4. 
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Ademais, a escritura pública de divisão amigável de propriedade rural, 

datada de junho/2005 (fls. 19/20) e a certidão de registro de propriedade 

rural (fls. 21/22), datada de novembro/2005, qualificam a apelante como 

"costureira", mostrando-se inservíveis para a testificação da atividade 

rural no lapso temporal legalmente exigido. 5. Não se está a exigir prova 

material de todo o período de carência, impondo-se, todavia, a 

apresentação de elementos que demonstrem o exercício da atividade rural 

em período ao menos aproximado do que atenderia ao mencionado 

requisito. 6. Improcedência mantida. Apelação desprovida”. (TRF1. 1ª 

Câmara Regional Previdenciária Da Bahia, AC 0071275-04.2014.4.01.9199 

/ GO, Rel. JUIZ FEDERAL POMPEU DE SOUSA BRASIL, e-DJF1 de 

25/09/2017) Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

da inicial, tão somente para reconhecer o período de atividade rural 

especial exercido pelo autor de abril/1979 a dezembro/1992, ou seja, 13 

anos e 08 meses, os quais deverão ser averbados pelo INSS no CNIS do 

autor, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

art. 487, I do NCPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais), em conformidade com o § 8º do artigo 85 do Código de 

Processo Civil. No caso de beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade 

das custas processuais e dos honorários advocatícios deverá ser 

suspensa nos termos do art. 98, §3º, do NCPC. Certificado o trânsito em 

julgado, levem-se os autos ao arquivo com as anotações e baixas de 

estilo, inclusive na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003026-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TERESINHA GOMES KLANT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003026-90.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARLI TERESINHA GOMES KLANT RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos /BG. Trata-se de Ação de Concessão 

de Benefício Previdenciário de Aposentadoria por Invalidez e/ou auxilio 

doença ajuizada por MARLI TERESINHA GOMES KLANT contra o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a 

implantação em sede de tutela de urgência do benefício previdenciário de 

auxílio-doença e, no mérito, a condenação do requerido ao pagamento de 

aposentadoria por invalidez em seu favor. Para tanto sustenta que, 

devidas as enfermidades enfrentadas, perdeu a capacidade laborativa, 

tendo o beneficio previdenciário sido cessado administrativamente pelo 

requerido. Assim, sustentando que preenche os requisitos necessários à 

obtenção do benefício requestado, pleiteia a procedência do pedido 

veiculado na peça inaugural. Recebida a inicial foi deferida a tutela 

antecipada e determinada a citação do requerido (Num. 8765432). O 

requerido não apresentou contestação. Determinada a realização de 

perícia, o laudo restou juntado no Num. 13615886, sobre o qual manifestou 

a parte autora e o requerido. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Cuida-se de pedido de concessão de benefício previdenciário com 

pedido de aposentadoria por invalidez, formulado MARLI TERESINHA 

GOMES KLANT contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – 

INSS. As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não 

havendo nulidades a serem pronunciadas, ou irregularidades a serem 

corrigidas, razão pela qual, passo ao exame do mérito. Para a concessão 

do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por 

invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a 

ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período 

de carência. III) Incapacidade para o trabalho (temporária para 

auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez). Quanto ao 

cumprimento dos dois primeiros requisitos, é pacífico na jurisprudência 

pátria que nos casos em que o benefício já fora concedido na seara 

administrativa, ainda que de forma temporária, tanto a qualidade de 

segurado como o período de carência já foram reconhecidos pela 

autarquia ré, senão vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS 

PROCESSUAIS. 1. O segurado da Previdência Social tem direito ao 

benefício de auxílio-doença em razão de incapacidade temporária para o 

seu trabalho e para o exercício de suas atividades habituais, por mais de 

15 (quinze) dias consecutivos, nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. 

O INSS reconheceu a qualidade de segurado da parte autora e o período 

de carência previsto na Lei 8.123/91 quando da concessão do benefício 

de auxílio-doença na seara administrativa. (grifamos) 3. Laudo pericial no 

sentido de que o(a) requerente é portador(a) de enfermidade de caráter 

irreversível, que acarreta sua incapacidade total e permanente para o 

trabalho...” (TRF1. Apelação Cível –n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: 

Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª Turma – DJ: 06/02/2013). Assim, quanto 

ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, tenho que é possível 

divisa-los pelos documentos constantes no Num. 8188521. Sobre o 

terceiro requisito, deve-se considerar a existência ou não de doença que 

afete a capacidade para o trabalho, para só posteriormente proceder-se a 

uma definição do tipo de benefício, em função das características da 

enfermidade, ou seja, se cabível aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. É necessário, ainda, para se preencher o terceiro requisito 

se levar em conta o grau de instrução do requerente, a idade, bem como 

se a incapacidade para o trabalho a que estava habituado é permanente. 

Pelo laudo médico pericial acostado aos autos (Num. 13615886), 

verifica-se que a incapacidade da parte autora é parcial e permanente 

para as atividades habituais de zeladora, bem como sugeriu a expert, que 

a autora evite realizar esforço físico com membro superior direito. 

Considerando que a incapacidade da parte autora é permanente; 

considerando que conta com mais de 55 anos de idade, ou seja, de difícil 

reabilitação, além de ser hipossuficiente econômica, que está 

incontestavelmente incapacitada para as atividades laborativas habituais; 

que sempre exerceu atividades de zeladora, conforme se vê da CTPS 

juntada aos autos e, ainda, o grau de instrução da mesma, tenho que 

restam preenchidos os requisitos para concessão do beneficio de 

aposentadoria por invalidez. Porém, considerando que segundo 

entendimento do STJ, a aposentadoria por invalidez está condicionada ao 

afastamento de todas as atividades, sendo o exercício da atividade 

laborativa incompatível com a percepção do benefício por incapacidade, 

devem ser descontados os períodos de atividade exercidos após a 

cessação do benefício em 08/05/2017, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

SEGURADO QUE VOLTA A TRABALHAR. CUMULAÇÃO INDEVIDA. 

DEVOLUÇÃO OU DESCONTO DE VALORES. (grifei) CABIMENTO. 

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O agravante sustenta que embora 

estivesse trabalhando quando do deferimento da aposentadoria por 

invalidez, não pode sofrer descontos em razão disso, porque verteu 

contribuições previdenciárias nesse período. Clama para o fato de que foi 

necessário trabalhar enquanto não concedido o benefício, para sustento 

próprio e de sua família. 2. A irresignação não prospera. Isto porque, a 

aposentadoria por invalidez está condicionada ao afastamento de todas 

as atividades, regra máxima de ordem pública. (grifei) É benefício 

previdenciário provisório, que será pago enquanto permanecer a 

incapacidade permanente do aposentado para o labor. Precedentes da 

Segunda Turma: REsp 1.454.163/RJ e REsp 1.554.318/SP. 3. Agravo 

interno não provido”. (STJ. 2ª T. AgInt no REsp 1662273/SP, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, J. 19/09/2017, DJe 25/09/2017) 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ATIVIDADE 

LABORATIVA. DESCONTO DOS VALORES RELATIVOS AO PERÍODO. 

(grifei) CABIMENTO. 1. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual 

entendimento do STJ no sentido da possibilidade de o INSS descontar 

valores relativos ao período em que houve exercício de atividade 

laborativa, porquanto incompatível com a percepção do benefício por 

incapacidade. (grifei) 2. Recurso Especial não provido”. (STJ. 2ª T. REsp 

1606539/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, J. 23/08/2016, DJe 

13/09/2016) “PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. PROCEDIMENTO REVISIONAL DA AUTARQUIA 

PREVIDENCIÁRIA. CONSTATAÇÃO DE RETORNO DO SEGURADO À 

ATIVIDADE LABORATIVA. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. 

CABIMENTO. (grifei) RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 

Em exame, os efeitos para o segurado, do não cumprimento do dever de 

comunicação ao Instituto Nacional do Seguro Social de seu retorno ao 

trabalho, quando em gozo de aposentadoria por invalidez. 2. Em 

procedimento de revisão do benefício, a Autarquia previdenciária apurou 

que o segurado trabalhou junto à Assembleia Legislativa do Estado do Rio 

de Janeiro, no período de 04/04/2001 a 30/09/2007 (fls. 379 e fls. 463), 
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concomitante ao recebimento da aposentadoria por invalidez no período de 

26/5/2000 a 27/3/2007, o que denota clara irregularidade. 3. A Lei 

8.213/1991 autoriza expressamente em seu artigo 115, II, que valores 

recebidos indevidamente pelo segurado do INSS sejam descontados da 

folha de pagamento do benefício em manutenção. 4. Pretensão de 

ressarcimento da Autarquia plenamente amparada em lei. 5. Recurso 

conhecido e não provido”. (STJ. 2ª T. REsp 1454163/RJ, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, J. 15/12/2015, DJe 18/12/2015). Diante do 

exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido 

inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário de benefício, devido desde a cessação do auxílio-doença 

administrativamente (08/05/17 – Num. 8188521), nos termos do art. 43, da 

Lei n. 8213/91, devendo a autarquia ré providenciar a implantação do 

benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação dessa 

sentença. Sobre as prestações em atraso, nos termos do julgamento do 

Recurso Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, 

quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do 

inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 

1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão 

os aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001. Condeno a parte requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Sentença 

não sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do 

NCPC. Certificado o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003817-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE FERNANDES SOBRINHO (REQUERIDO)

SEBASTIANA LUZIA DE SOUZA FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003817-25.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO POSTO SORRISAO 

LTDA REQUERIDO: JORGE FERNANDES SOBRINHO, SEBASTIANA LUZIA 

DE SOUZA FERNANDES Vistos etc. Em consulta ao site da receita federal, 

constatei que a parte autora não se encontra cadastrada como EPP, ME ou 

MEI. Assim, intime-se a parte autora para que comprove que se encontra 

enquadrada nas hipóteses do inciso II do §1º do art. 8ª da Lei n. 9.099/95, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003810-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSVITORIOSO TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003810-33.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO POSTO SORRISAO 

LTDA REQUERIDO: TRANSVITORIOSO TRANSPORTES LTDA - ME Vistos 

etc. Em consulta ao site da receita federal, constatei que a parte autora 

não se encontra cadastrada como EPP, ME ou MEI. Assim, intime-se a 

parte autora para que comprove que se encontra enquadrada nas 

hipóteses do inciso II do §1º do art. 8ª da Lei n. 9.099/95, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002804-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PAULINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO Nº. PJEC 1003057-76.2018. 8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto, para querendo apresentar resposta no 

prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2018. Elite Capitanio, 

Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003750-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER FRANCISCO NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO(A))

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO MACHADO (EXECUTADO)

 

Processo: 1003750-94.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 12 de 

fevereiro 2019, às 15h20min.para realização da audiência de INSTRUÇÃO 

E JULGAMENTO, a ficando ciente a parte interessada que o não 

comparecimento implicará na extinção do feito, bem como fica desde logo 

o patrono cientificado de que deverá trazer a parte reclamante 

independente de sua intimação. No mais, ciente de que poderá arrolar 

testemunhas, até o máximo de 03 (três), sendo que tais testemunhas 

deverão comparecer ao ato independentemente de intimação, ou mediante 

esta, se requerimento nesse sentido for apresentado à Secretaria no 

mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). 

Sorriso/MT, 13 de dezembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000412-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 1000412-78.2018.8.11.0040. IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamada para que a 

RECLAMADA apresente COMPROVANTE DE CUMPRIMENTO DA 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, conforme sentença, sob pena multa diária, a ser 

proferida por este douto juízo. Sorriso/MT, 13 de dezembro de 2018. Elite 

Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1000082-52.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE CECILIA FINGER BAVARESCO (EXEQUENTE)

PAULO BAVARESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FURTADO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

IVO VENDRUSCOLLO (TESTEMUNHA)

ANTONIO FINATO MACHADO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000082-52.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: PAULO BAVARESCO, 

MARLENE CECILIA FINGER BAVARESCO EXECUTADO: JOSE FURTADO 

Vistos etc. Indefiro os requerimentos insertos em Num. 16419274, visto 

que a existência de formalização de casamento junto ao Cartório desta 

Comarca pode ser constatada pelo próprio credor, sendo desnecessária a 

intervenção judicial para tanto. Da mesma forma, inviável a expedição de 

mandado de constatação de existência de união estável entre o 

executado e a proprietária do veículo que se busca penhorar, 

notadamente porque o exequente pode comprovar tais assertivas por 

outros meios, a exemplo dos documentos por ele juntados. Posto isso, 

intime-se o exequente para, no prazo de cinco dias, requeira o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento. Decorrido o prazo sem 

manifestação, arquive-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010102-85.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BALDUI DAL PRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGDA MIRIAN SCHMIDT OAB - MT0013070A (ADVOGADO(A))

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

8010102-85.2013.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, IMPULSIONO estes autos a fim de intimar a parte executada 

(advogado), na forma do art. 513, §2º do CPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do CPC. Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Sorriso/MT, 13 de dezembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1000812-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA DA SILVA (ORDENANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON PAVAN & CIA LTDA - ME (ORDENADO)

VERIDIANA ZANATTA PAVAN (ORDENADO)

GILSON PAVAN (ORDENADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000812-92.2018.8.11.0040. ORDENANTE: DEBORA CRISTINA DA SILVA 

ORDENADO: GILSON PAVAN & CIA LTDA - ME, GILSON PAVAN, 

VERIDIANA ZANATTA PAVAN Vistos etc. Mantenham-se os autos 

suspensos pelo prazo indicado pelo reclamante. Após o decurso, 

intime-se o reclamante para requerer o que de direito, no prazo de cinco 

dias, sob pena de extinção. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002560-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEJAIR RODRIGUES RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS ARNALDO ESTEVAO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1002560-62.2018.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, IMPULSIONO estes autos a fim de intimar a parte executada 

(advogado), na forma do art. 513, §2º do CPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do CPC. Fica a parte executada advertida de 

que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação. 

Sorriso/MT, 13 de dezembro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010801-08.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO SOARES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO(A))

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 8010801-08.2015.8.11.0040. IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre o depósito judicial aportado nos autos no ID. N. 

16800056, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de 

direito. Sorriso/MT, 13 de dezembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora 

Judicial.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004500-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLINDO LEONIDAS BESERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO Certidão de Decurso de Prazo Certifico 

que decorreu o prazo legal de 15 (quinze), sem que houvesse, até a 

presente data, qualquer manifestação do(a) EXECUTADO: JOSE 

CARLINDO LEONIDAS BESERRA, para cumprimento voluntário da 

sentença. SORRISO, 13 de dezembro de 2018. ELITE CAPITANIO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

SORRISO E INFORMAÇÕES: AVENIDA PORTO ALEGRE, 2661, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: (66) 35449804

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010009-54.2015.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA CRISTINA SMIDERLE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO Certidão de Decurso de Prazo Certifico 

que decorreu o prazo legal de 15 dias, sem que houvesse, até a presente 

data, qualquer manifestação do(a) EXECUTADO: ANGELA CRISTINA 

SMIDERLE, quanto ao cumprimento voluntário da sentença. SORRISO, 13 

de dezembro de 2018. ELITE CAPITANIO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA PORTO ALEGRE, 2661, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 TELEFONE: (66) 35449804

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010317-90.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN DO SANTOS RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 8010317-90.2015.8.11.0040. IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre o depósito judicial aportado nos autos no ID. N. 

16761362, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de 

direito. Sorriso/MT, 13 de dezembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora 

Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001795-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO STEIN JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO Nº 1001795-91.2018.8.11.0040. IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre o depósito judicial aportado nos autos no ID. N. 

16745144, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de 

direito. Sorriso/MT, 13 de dezembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora 

Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006347-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES APARECIDA BERTOLI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ABRAAO SILVA LIMA OAB - MT24646/O-O (ADVOGADO(A))

MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS OAB - MT25659/O 

(ADVOGADO(A))

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 1006347-02.2018.8.11.0040. IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre o depósito aportado nos autos no ID. N. 16909865, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito. 

Sorriso/MT, 13 de dezembro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000990-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA SORRISO MECANICA DIESEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAN PORTELA OAB - MT0016726A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO ZIBETTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000990-41.2018.8.11.0040. REQUERENTE: HIDRAULICA SORRISO 

MECANICA DIESEL LTDA - ME REQUERIDO: ARNALDO ZIBETTI Vistos etc. 

Havendo a indicação do endereço da parte reclamada, no prazo de 15 

dias, designe-se data para audiência de conciliação, intimando/citando as 

partes. Caso contrário, conclusos para extinção. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000992-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON LUIZ BORTOLINI EIRELI - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO PIVOTTI JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000992-11.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JACKSON LUIZ BORTOLINI 

EIRELI - ME REQUERIDO: CELSO PIVOTTI JUNIOR Vistos etc. Havendo a 

indicação do endereço da parte reclamada, no prazo de 15 dias, 

designe-se data para audiência de conciliação, intimando/citando as 

partes. Caso contrário, conclusos para extinção. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005356-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1005356-26.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANGELA MARIA DE MATOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Em que pese a manifestação retro, 

fato é que o extrato juntado na inicial refere-se tão somente às inscrições 

junto ao órgão SCPC. Sendo assim, concedo o prazo de 48 horas para o 

autor juntar aos autos a certidão expedida fisicamente – “balcão” - pelo 

SPC/SERASA, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome; A 

inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo 

único). Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007363-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE XAVIER LIMA BABINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

MADEIRAS KARZAN LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1007363-88.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ELAINE XAVIER LIMA 

BABINSKI REQUERIDO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA., MADEIRAS 

KARZAN LTDA - EPP Vistos etc. Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, 

da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, complete a inicial com o seguinte documento: a) Certidão 

expedida fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA, quanto à existência 

de débitos inscritos em seu nome; A inércia acarretará o indeferimento da 

inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003750-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER FRANCISCO NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO(A))

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO MACHADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003750-94.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: VALTER FRANCISCO NUNES 

EXECUTADO: RODRIGO MACHADO Vistos etc. Designo para audiência de 

instrução e julgamento o dia 12 de fevereiro 2019, às 15h20min. 

Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes de que 

poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo 

que tais testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação, ou mediante esta, se requerimento nesse sentido for 

apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência 

(art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado as advertências 

do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 9.099/95. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001628-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA CAVANHOLI EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA MOTTA JARDIM OAB - MT0008440A (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILDASIO MENESES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1001628-11.2017.8.11.0040 Vistos etc. Certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença proferida. Após, retifique-se o registro e a autuação, 

passando a constar o feito como cumprimento de sentença. Após, 

intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento voluntário, deverá 

a parte exequente apresentar atualização do débito com a incidência da 

multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao 

assinalado no item “II”, independente de nova intimação, sob pena de 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO SOLISMAR CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J JR COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI (REQUERIDO)

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000135-62.2018.8.11.0040. REQUERENTE: VALDEVINO SOLISMAR 

CARVALHO REQUERIDO: J JR COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI, BANCO 

SAFRA S-A Vistos etc. Em que pese a alegação de nulidade da intimação 

da sentença e o pedido de devolução do prazo recursal, não assiste 

razão à reclamada, visto que, nos termos do artigo 272, §8º, do NCPC, a 

parte deveria ter arguido a nulidade em capítulo preliminar de eventual 

recurso que, em tese, intentava manejar, o qual seria declarado 

tempestivo com o reconhecimento do vício na intimação. In casu, 

constata-se que a reclamada teve ciência inequívoca da decisão em 

30/11/2018, oportunidade em que preferiu peticionar arguindo a ausência 

de intimação, pugnando pela devolução do prazo recursal em total 

dissonância com os termos do artigo 272, §8º, do NCPC. Posto isso, nos 

termos do artigo 272, §8º, o NCPC, INDEFIRO a devolução do prazo 

recursal. No mais, cumpra-se a sentença proferida nos autos. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010326-57.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO VINICIUS DE MORAES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DAL MORO (EXECUTADO)

IVANIR LEITE DE ALMEIDA DAL MORO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010326-57.2012.8.11.0040. EXEQUENTE: COLEGIO VINICIUS DE MORAES 

LTDA - EPP EXECUTADO: IVANIR LEITE DE ALMEIDA DAL MORO, EDSON 

DAL MORO Vistos etc. Expeça-se mandado de penhora, avaliação e 

intimação do veículo indicado em Num. 16795887. Realizada a penhora, 

proceda-se com o necessário para inclusão de restrição via RENAJUD. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000251-39.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN VINICIUS RADIN (EXEQUENTE)

JOANNE VIAPIANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS SARTORI OAB - MT0019943A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO CHARAF BDINE OAB - SP143145 (ADVOGADO(A))

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT0014755A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000251-39.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: JOANNE VIAPIANA, ALAN 

VINICIUS RADIN EXECUTADO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS 

LTDA Vistos etc. Considerando o decurso do prazo para cumprimento da 

sentença pelo executado; considerando que nos autos n. 

1001371-20.201.8.11.0040 foi determinada a restituição do saldo 

remanescente depositado naquele feito R$9.963,95 à executada 

Passaredo Transportes Aéreos, defiro o pedido retro e determino a 

penhora do valor executado (R$9.229,10) no rosto dos autos acima 

indicados, certificando referida providência naquele feto, procedendo-se 

com a vinculação do valor executado a este feito, intimando-se as partes. 

Na sequência, após preclusão, proceda-se com o levantamento dos 

valores penhorados à conta bancária indicada pelo exequente, 

fazendo-me conclusos para extinção. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007325-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA OAB - MS22662 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELMO RATZ SANGER - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: LEANDRO ROGER 

RIBEIRO DA ROCHA Executado: TELMO RATZ SANGER - ME Número do 

Processo: 1007325-76.2018.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, 

INTIME-SE a parte autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja 

devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, 

conforme Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida 

a determinação acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). 

Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR, condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO ou GARANTIA 

DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A PENHORA, a Secretaria deverá 

designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data estabelecida pelo 

sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das partes. 

Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se MANIFESTAR sobre os 

RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002121-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA CAVANHOLI EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

RODRIGO DA MOTTA JARDIM OAB - MT0008440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON RICARDO DE REZENDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1002121-85.2017.8.11.0040 Reclamante: OTICA CAVANHOLI EIRELI - ME 

Reclamado: WELLINGTON RICARDO DE REZENDE Vistos etc. Atento à 

dispensa da anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), 

HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte 

autora, EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de 

custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002555-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN VEREDIANE GAMLA REIMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER GIOVELLI OAB - MT17788/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002555-40.2018.8.11.0040. REQUERENTE: HELLEN VEREDIANE GAMLA 

REIMANN REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos etc. HOMOLOGO O 

PROJETO DE SENTENÇA do juiz leigo, na forma do art. 40, da Lei n. 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e efeitos legais. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003819-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA DAMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1003819-92.2018.8.11.0040 Reclamante: AUTO POSTO SORRISAO LTDA 

Reclamado: MARTA DAMA Vistos etc. Atento à dispensa da anuência da 

parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o pedido de 

DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte autora, EXTINGUINDO o feito, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de custas e honorários (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.
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Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000917-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO VIEIRA DAMIAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000917-69.2018.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO ELETRICA VOLVER 

LTDA - ME REQUERIDO: JULIANO VIEIRA DAMIAN Vistos etc. Trata-se de 

ação de cobrança, sob a alegação de que o reclamado possui uma dívida 

no valor original de R$ 914,33, representada por ordens de serviços 

prestados ao reclamado. O reclamado, devidamente citado, não 

compareceu a audiência de conciliação. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Inicialmente, DECRETO a REVELIA do reclamado, eis que não compareceu 

à audiência de conciliação (Num. 17021024), apesar de citado e intimado 

(Num. 16524294), nos termos do artigo 20, da Lei 9.099/95, reputando 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, até mesmo porque a 

dívida está devidamente representada pelas ordens de serviços juntados 

com a inicial. Tecidas tais considerações, a procedência dos pedidos 

iniciais é medida que se impõe, sendo desnecessários maiores 

comentários a respeito. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, 

do NCPC, para CONDENAR o reclamado a pagar a reclamante o valor de 

R$ 914,33 (novecentos e catorze reais e trinta e três centavos), 

devidamente corrigidos e com juros legais a partir do vencimento. Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001715-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO MORAIS DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001715-30.2018.8.11.0040. REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO MORAIS 

DE PAIVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Considerando 

que foi informada a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, 

com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. 

Procedo, neste ato, com a expedição do alvará judicial para transferência 

dos valores à conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003132-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M E RAMOS COMERCIAL DE ALIMENTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALVES E PERON LTDA - ME (REQUERIDO)

WERBERT DA COSTA DE QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003132-18.2018.8.11.0040. REQUERENTE: M E RAMOS COMERCIAL DE 

ALIMENTOS - ME REQUERIDO: WERBERT DA COSTA DE QUEIROZ, 

GONCALVES E PERON LTDA - ME Vistos etc. A parte reclamante foi 

devidamente intimada da audiência para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito (Num. 

17033166), contudo, quedou-se inerte, deixando de realizar ou fornecer 

qualquer contribuição para possibilitar o seu progresso. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485, III, do NCPC. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000820-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAZZARDO & POLESELLO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAN PORTELA OAB - MT0016726A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000820-69.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MAZZARDO & POLESELLO 

LTDA - ME REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Considerando que foi informada a quitação do débito excutido, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Após a vinculação junto à Conta Única, proceda-se com o 

levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002177-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L B HOFFMANN & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: L B HOFFMANN & 

CIA LTDA - EPP Reclamado: JOAO PAULO DE OLIVEIRA Processo nº. 

1002177-21.2017.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010397-88.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DE SOUZA FRANCO (EXEQUENTE)

JORGE DAMAZIO FRANCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARQUES DA SILVA OAB - PR28491 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA (EXECUTADO)

VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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JONATAS CASALLI BETTO OAB - PR0047789A (ADVOGADO(A))

VILSON BAROZZI OAB - MT0006791A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010397-88.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: IRENE DE SOUZA FRANCO, 

JORGE DAMAZIO FRANCO EXECUTADO: VIACAO NOVA INTEGRACAO 

LTDA, VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA Vistos etc. Considerando que 

foi informada a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Procedo, 

neste ato, com a expedição do alvará judicial para transferência dos 

valores à conta bancária indicada pelo exequente, decotando os 15% 

referente aos honorários advocatícios. No mais, intime-se o procurador do 

exequente para indicar a conta bancária para levantamento do valor 

correspondente aos honorários advocatícios. Havendo a indicação, 

proceda-se com a expedição do respectivo alvará judicial. Na sequência, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-75.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SISTAL ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHEYLA MARA CORREA DE ALMEIDA OAB - MT8708/O (ADVOGADO(A))

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

8010027-75.2015.8.11.0040 Reclamante: SISTAL ESCRITORIO DE 

CONTABILIDADE LTDA - ME Reclamado: WM COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA - ME Vistos etc. Atento à dispensa da anuência da parte reclamada 

(Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da 

ação formulado pela parte autora, EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO. Isento de custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003902-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO KASSIO CONCEICAO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1003902-11.2018.8.11.0040 Reclamante: ANTONIO KASSIO CONCEICAO 

NASCIMENTO Reclamado: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Atento à 

dispensa da anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), 

HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte 

autora, EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de 

custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005258-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO TESKE LAZAROTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEMOS DA SILVA OAB - MT23152/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1005258-75.2017.8.11.0040 Reclamante: MARIA CONCEICAO TESKE 

LAZAROTTO Reclamado: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. A parte reclamante, injustificadamente, não 

compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento 

no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, 

art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. Com o trânsito 

em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, em caso de inadimplemento das 

custas processuais, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003923-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO KASSIO CONCEICAO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1003923-84.2018.8.11.0040 Reclamante: ANTONIO KASSIO CONCEICAO 

NASCIMENTO Reclamado: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Atento à 

dispensa da anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), 

HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte 

autora, EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de 

custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003925-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO KASSIO CONCEICAO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1003925-54.2018.8.11.0040 Reclamante: ANTONIO KASSIO CONCEICAO 

NASCIMENTO Reclamado: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Atento à 

dispensa da anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), 

HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte 

autora, EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de 

custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000628-39.2018.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI REIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS LUIZ RAMOS BARBOSA (EXECUTADO)

ADRIANA DE MELLO BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000628-39.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: CLAUDINEI REIZ EXECUTADO: 

CARLOS LUIZ RAMOS BARBOSA, ADRIANA DE MELLO BARBOSA Vistos 

etc. Embora intimada, a parte reclamante manteve-se inerte, não 

providenciando o impulso processual necessário, de modo que 

caracterizado o abandono da causa. Posto isso, atento ao disposto no art. 

51, §1º, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do NCPC. Sem custas. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000912-18.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON COLELLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MOURA OAB - MT0016233A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINTON KEMPFER MOREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: NILSON 

COLELLA Reclamado: WELLINTON KEMPFER MOREIRA Processo nº. 

1000912-18.2016.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171702 Nr: 4410-08.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DA COSTA MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADRIANO DA COSTA MAIA, Filiação: 

Rosana da Costa e Hamilton Maia, data de nascimento: 25/01/1994, 

brasileiro(a), natural de Terra Nova do Norte-MT, solteiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, via de 

sua agente signatária e que esta subscreve, vem com base no incluso 

Inquérito Policial oferecer denúncia em face de Erique Carvalho, Adriano 

da Costa Maia e Odair José da Luz Baião, todos qualifcados nos autos, 

pela prática dos seguintes fatos delituosos. Consta doreferido 

procedimento inestigtório que no dia 15/02/2017, por volta das 16h30min, 

na propriedade agrícola denominada Sítio do Gaúcho,Zona Rural no 

Município de Ipiranga do Norte/MT, os acusados acima indicados, contando 

com a participação efetiva do menor Mateus Pereira da Silva, agindo com 

unidde de propósito comum e animus rem sibi habendi, bem como mediante 

grave ameaça exercia pelo emprego de arma de fogo do tipo espingarda, 

e também grave ameaça e também arma branca (faca do tipo peixeira), 

subtrairam para si ou para outrem 01 automóvel fiat/Strada de cor bege 

ano 2011/2012, placa NUF-9805, avalido em R$ 35,000,0001 aparelho 

celular Samsung /J5 no montante de R$ 1.200,00, 01 aparelho televisor 

Semp Toshiba/32 polegadas no preço de R$ 1.100,00 01 aprelho GPS 

avaliado em R$ 12.00,00, 01 Motoserra da marca Still na monta de R$ 

3.000,00, 01 aparelho Serra fita no valor de R$ 1.500,00 bem como 01 

rádio avaliado no valor de R$ 400.00 pertencentes aos ofendidos Volmir 

Cazzarotto, Everaldo Antonio Cazzarotto e Felipe Dalloglio consoante auto 

d avaliação indireta de fl.48 do IP. Ressai ainda do caderno policial que nas 

mesmas circunstancias o acusados corromperam o menor de 18 anos 

Mateus, Pereira de 17 anos de idade com ele praticando a infação penal 

prevista no artigo 157, § 2º, incisos I e II do CP. Segundo o presente 

caderno investigativo nas circunstancias acima descritas os acusados 

juntamnete com o mesnores acima mencionados, deslocaram-se do 

Município de Lucas do Rio Verde/MT onde residem, até a cidade de 

Ipiranga do Norte/MT, com o desígnio de praticar o crime em tela. Infere-se 

que ao chegarem na localidade pretendida logo se encontraram com o 

acusado Odair, nos fundos do cemitério local, oportunidade em que se 

dirigiram juntamente até a refrida Fazenda. Ato contínuo os acusados 

invadiram o local em posse da res furtiva suprameninada. No mesmo 

desemrlar causídico a autoridade policial recebeu denúncias que não só 

relataram o roubo ocorrido como tambem informaram que o veículo 

roubado estava sendoabastecido noestabelecimento comercial enomnado 

Posto Tibirissa, oportunidade e que se deslocaram até o local. Ato 

contínuo os Policiais realizaram abordagem aos acusados logrando 

localizar em poder dos mesmos as armas utilizadas para intimidar as 

vítimas e realizar o assalto. Ato contínuo, ao chegarem no local lograram 

em encontrar parte da res furtiva. Diante as circunstancias todos os 

acusados foram presos em flagrante e encaminhados até a Delegacia de 

Polícia para as parovidênias cabíveis. Por fim, urge consignar que tanto o 

meno, como também os increpados confessaram a prática delitiva perante 

a r. autoridade policial de acordo com o que se extrai do interrogatórios 

extrajudiciais. Ante o exposto denúncio os acusados Eriques Carvalho, 

Adriano da Costa Maia e Odair José da Luz Baião, como incursos nas 

penas do artigo 157, § 2º, incisos I e II do CP e art. 244-B do ECA, 

requerendo que recebida e autuada esta sejam os mesmos citados para 

resmpoderem acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho: Vistos em correição.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 11 de dezembro de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178664 Nr: 8262-40.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISPIN DOS SANTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CRISPIN DOS SANTOS PEREIRA, Cpf: 

02310003166, Rg: 1942206-7, Filiação: Julia dos Santos e Jose Pereira, 

data de nascimento: 25/07/1955, brasileiro(a), natural de Antonio João-MS, 

casado(a), tratorista, Telefone 66 9952-5705. atualmente em local incerto 
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e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, via de 

sua agente signatária, e que esta subscreve, vem com base no Inquérito 

Policial incuso oferecer denúncia em face de Crispin dos Santos Pereira, 

qualificado nos autos, pela prática do seguine fato delituoso a seguir: 

Consta dos autos de Inquérito Policial que no dia 01/01/2017, por volta das 

02h20min, em uma via pública, na Rua São Lucas, Bairro Jardim Primavera 

nesta cidade, o acusado conduzia veículo automotor com capaidade 

psicomotora alterada em razão da influência de alcool, consoante do BO 

de fl. 03/04/ do IP.Consta ainda que nas circunstancias acima descritas o 

acusado praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor 

contra as vítimas Caleu Adrian Souza Costa, Amanda Marques Costa e 

Leona Batista Araújo, cofnorme Boletim de Ocorrências de fls. 03/04 do IP. 

Narra o caderno infrmativo que nas condições acima descritas a 

guarnição foram informados acerca de um acidente de trânsito. Ifere-se 

dos autos que o denunciado na direção do seu veículo teria abalroado 

contra o veículo emque estavam as vítimas supracitadas situação em que 

os cupantes do automovel vieram a sofrer escriações leves e foram 

levados ao Pronto Socorro pelo Corpo de Bombeiros. Ato cntínuo, ao 

conversar com o acusado os Policiais constataram que o mesmo estava 

com sua capacidade psicomotora alterada consoante Auto de 

Constatação de Embriaguez defl. 05 do IP. Ato seguinte o increpado foi 

conduzido em flagrante até a Delpol para as providências cabíveis. Urge 

consignar que dirante a abordagem o increpado confessou ter ingerido 

bebidas alcoólicas, admitindo assima a prática delitiva. Ante o exposto 

denúncio Crispin dos Santos Pereira, como incurso nas penas dos artigos 

303 e 306, requerendo que recebida e autuada esta seja o mesmo citado 

para responder acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho:  Processo nº .8262-40.2017.811.0040.Código nº . 

178664.Inquérito PolicialEstando a denúncia conforme com os critérios do 

art. 41, CPP; inexistindo, por ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da 

culpabilidade, salvo melhor instrução; havendo probabilidade da 

materialidade e da autoria, salvo, também, melhor instrução, recebo-a 

integralmente.Distribua-se, registre-se e autue-se como ação 

penal.CITE-SE e INTIME-SE o acusado para no prazo de 10 (dez) dias, 

responda por escrito à acusação nos termos dos artigos 396 e 396-A do 

CPP.Nos termos do Provimento nº 30/2008/CGJ/MT, quando da citação do 

acusado, deverá o Sr. Oficial de Justiça indagá-lo quanto à pretensão de 

constituir Advogado ou se deseja que sua defesa seja patrocinada pela 

Defensoria Pública. Na última hipótese, ABRA-SE imediata vista dos autos 

à Defensoria Pública.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências.Sorriso - MT, em 13 de 

dezembro de 2017.Emanuelle Chiaradia Navarro ManoJuíza de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 10 de dezembro de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 202188 Nr: 10872-44.2018.811.0040

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME FELIPE DA SILVA, DOUGLAS 

WALLACY SPENGLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHIS HALEY PUERARI 

PEDRA - OAB:22764/0

 Processo nº. 10872-44.2018.811.0040.

Código nº. 202188.

APFD.

Vistos etc.

Trata-se de pedido de Revogação da Prisão Preventiva, requerida por 

DOUGLAS WALLACY SPENGLER, através de seus i. Advogados Drs. 

Mathis Haley Puerari Pedra, Antônio Lenoar Martins e Walter Djones 

Rapuano.

Instado a manifestar, a Douta Representante do Ministério Público opinou 

no sentido do indeferimento do pedido, fls. 133/135, bem como requereu a 

juntada dos Laudos Periciais de fls. 139/143 e 144/149.

 É o sucinto relato.

DECIDO.

A prisão preventiva, de acordo com interpretação comprometida com perfil 

constitucional, é tida como medida extrema, somente podendo ser 

decretada e mantida se evidenciada sua rigorosa imprescindibilidade, 

lastreada em motivos concretos indicativos da necessidade da 

segregação.

Pois, da forma que se apresenta a conjuntura fática relacionada nos autos 

e dos apetrechos apreendido [1 (uma) pistola calibre 9MM, 31 (trinta e 

uma) munições de calibre 9MM, 6 (seis) munições de calibre 44, rolos de 

papel filme, balança de precisão, 1 (uma) porção média de maconha, 1 

(uma) trouxinha de substancia análoga a maconha e 1 (uma) trouxinha de 

substancia análoga a pasta base de cocaína], conforme termo de 

apreensão de fls. 10/11 e Laudos Periciais de fls. 139/143 e 144/149, tudo 

indica serem agentes de alta periculosidade.

Entendimento do Egrégio STJ.

(STJ - RHC: 74990 MG 2016/0219486-0, Relator: Ministro ANTONIO 

SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/02/2017, T6 - SEXTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2017).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE 

DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. (I) 

PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO 

CAUTELAR FUNDAMENTADA. GRANDE QUANTIDADE DE 

ENTORPECENTES, ARMA DE FOGO, MUNIÇÕES, COLETE À PROVA DE 

BALAS, BALANÇAS DE PRECISÃO E RÁDIOS TRANSMISSORES 

APREENDIDOS. GRAVIDADE CONCRETA. PROTEÇÃO DA ORDEM 

PÚBLICA. NECESSIDADE. (II) PASSAGEM ANTERIOR PELA POLÍCIA. RISCO 

DE REITERAÇÃO DELITIVA. (III) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. 

IRRELEVÂNCIA. (IV) MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. 

INSUFICIÊNCIA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. (V) 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. A validade da 

segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão 

devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código 

de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do que 

consiste o periculum libertatis. 2. Caso em que, de acordo com a denúncia, 

em resposta a diversas reclamações da comunidade acerca da grande 

movimentação de usuários de drogas na residência do recorrente, 

policiais militares dirigiram-se ao local e depararam-se com vultosa 

quantidade de entorpecente (2.125,15g de maconha, 266,30g de cocaína 

e 55,81g de crack), 104 cartuchos intactos de calibre .38 (de uso 

permitido), uma arma de fogo da marca Taurus com numeração suprimida, 

30 cartuchos intactos de calibre 7x57mm (de uso restrito), um colete à 

prova de balas, R$ 2.801,00 em moeda corrente, balanças de precisão e 

rádios transmissores. Os elementos apreendidos, assim como a 

circunstância de o acusado ter confessado que vinha se dedicando ao 

tráfico pelo período de 3 meses, apontam para a habitualidade do 

recorrente na prática comercial delituosa. 3. A gravidade concreta da 

conduta perpetrada, a periculosidade social do recorrente e o fato de ele 

ostentar outra passagem pela polícia por delito contra o patrimônio 

provocam o fundado receio de reiteração delitiva, demonstrando a 

necessidade de acautelamento da ordem pública (Precedentes). 4. 

Condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a 

prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a 

decretação da segregação provisória (Precedentes). 5. Mostra-se 

indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Código de 

Processo Penal, art. 319), quando a segregação encontra-se fundada na 

gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos 

gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Recurso 

a que se nega provimento.

D’outra banda, afigura-se necessário assinalar, neste ponto, por 

relevante, que, segundo torrencial entendimento jurisprudencial existente a 

respeito da temática ‘sub judice’, a circunstância de o réu manter 

residência e trabalho fixo, ser primário e obter atividade laboral regular, só 

por si, não tem o condão de acarretar na revogação da prisão preventiva, 

máxime quando se mostra como sendo medida necessária, tendente a 

salvaguardar a ordem pública.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se 
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do acervo de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça os 

seguintes arestos que versam a respeito de questões que guardam 

relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

“(…) 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como 

primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si 

sós, não obstam a segregação cautelar, se há nos autos elementos 

hábeis a recomendar a sua manutenção, como se verifica no caso em 

tela. Precedente do STF. (…)” (STJ, Habeas Corpus n.º 139.136/SC, 5.ª 

Turma, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 

15/09/2009).

“(…) 3. Eventuais condições favoráveis do paciente - tais como a 

primariedade, bons antecedentes, família constituída, emprego, residência 

fixa, saúde debilitada - não impedem a segregação cautelar se o decreto 

prisional está devidamente fundamentado. (…)” (STJ, Recurso em Habeas 

Corpus n.º 21.102/MG, 5.ª Turma, Relator: Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

julgado em 19/08/2009).

Insta consignar que a existência dos pressupostos da prisão cautelar, já 

seriam suficientes para embasar a manutenção da prisão preventiva, 

ainda em sede de prisão cautelar, com base em juízo sumário de 

convicção, entendimento este que encontra amparado pela Corte 

Suprema. Senão, vejamos:

Prisão preventiva, prova bastante da existência do crime e suficientes 

indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, 

a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança 

nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, 

como meios de convicção mas seguros do que os juízes distantes. O in 

dúbio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao 

decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva (RTJ 64/77).

Assim sendo, entendo que no caso em concreto, por ora, ainda se fazem 

presentes os motivos determinantes da segregação corporal e 

manutenção da segregação da prisão preventiva, bem como porque não 

trouxeram aos autos fatos novos capazes de revogar a prisão preventiva 

decretada em seu desfavor.

Por ora, entendo inadequadas e insuficientes neste momento processual o 

deferimento e aplicação das Medidas Cautelares Diversas da Prisão.

Neste sentido encontra-se entendimento do Egrégio TJMT.

PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

08/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018). HABEAS CORPUS – CRIME DE 

ESTUPRO DE VULNERÁVEL E AMEAÇA – PRETENDIDA 

DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – ALEGADA A 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP – 

INSUBSISTÊNCIA – PRESENÇA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E 

INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSIDADE DA PRISÃO 

PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA O 

RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DOS OFENDIDOS 

– GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA 

– INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. Não há 

falar em constrangimento ilegal quando a segregação cautelar está 

devidamente fundamentada, à luz do disposto no art. 312 do Código de 

Processo Penal, havendo a necessidade de resguardar a ordem pública e 

conveniência da instrução criminal em razão da aparente periculosidade 

do paciente, caracterizada pelo modus operandi, decorrente da gravidade 

do delito.

Todavia, determinada a imposição da prisão preventiva, para que se 

mostre viável a revogação da custódia cautelar, deve-se demonstrar a 

existência/superveniência de fato novo que autorize e credencie a 

conclusão de que os motivos que serviram/deram suporte fático à 

manutenção da segregação cautelar dos indivíduos restaram superados 

por posteriores modificações no contexto estabelecido [cf.: STJ, HC 

167.121/RJ, 6.º Turma, Rel.: Vasco Della Giustina, j. 19/05/2011], a ponto 

de que “não pode, outro Juiz de mesma hierarquia, sem o surgimento de 

fato novo, revogar a decisão anterior” [TJRS, RSE n.º 70045691466, 3.ª 

Câmara Criminal, Rel.: Des. Ivan Leomar Bruxel, j. 01/03/2012]. Inteligência 

do conteúdo normativo do art. 316 do Código de Processo Penal.

Não há qualquer fato novo ou elemento capaz de alterar o acautelamento 

do acusado.

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

deflui-se que não subsistem elementos de convicção que detenham a 

capacidade de demonstrar que os motivos que lastrearam a decretação 

da prisão cautelar dos acusados tenham sido superados por ulteriores 

modificações no contexto fático estabelecido, na exata medida em que a 

base de fatos, sobre a qual se debruçaram os fundamentos que serviram 

de sustentáculo à manutenção dos réus em regime de segregação 

cautelar, até o presente momento, manteve-se íntegra, sem qualquer tipo 

de variação substancial.

Por conseguinte, partindo da premissa de que a conjuntura fática que 

alicerçou a decisão judicial que deliberou por homologar a prisão em 

flagrante e convertê-la em prisão preventiva permaneceu incólume, sem 

que restasse hostilizada por eventuais vicissitudes supervenientes, 

impõe-se, sem qualquer sobressalto, a conservação dos acusados em 

regime de segregação cautelar.

INDEFIRO, portanto, o pedido de Revogação da Prisão Preventiva 

requerida por DOUGLAS WALLACY SPENGLER.

Cientifiquem-se o MPE e a DPE.

Sorriso - MT, em 05 de dezembro de 2018.

Anderson Candiotto,

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 102784 Nr: 5743-34.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEFERINO BENITES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUESLLEY DE OLIVEIRA LEITE 

- OAB:8241/MT, JOÃO PAULO CARDOSO CASTALDO - OAB:8227-B, 

Kleyton Proença de Oliveira - OAB:16810/0

 Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal com lastro no art.386, 

VII, do CPP.Dê ciência pessoal ao nobre membro do MPE, conforme 

disposição do art. 370, § 4°, CPP, dispensada a intimação pessoal do 

acusado, em razão da sentença absolutória. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, dando-se as baixas e anotações de 

praxe.P.R.I.Sorriso/MT, 26 de novembro de 2018.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83980 Nr: 3124-05.2011.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO GOLLER SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, acerca da audiência que se 

realizará no dia 21/02/2019, com início às 17:30 horas, no fórum desta 

comarca de Sorriso/MT, bem como, para ter conhecimento do inteiro teor 

da decisão de fls. 177/180: “(...) Portanto, à luz da consagração de regras 

fundamentais previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a 

duração razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo (...)”.

Fabiane Nascimento

Técnica Judiciária

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 249004 Nr: 15772-59.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. SUBRINHO EIRELI, FRANCISCO MATIAS 

SUBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não obstante o pleito de fls. 77/77-verso, consta resposta positiva às fls. 

73/75.

Logo, CUMPRA-SE a decisão de fls. 51/52 no tocante ao valor penhorado.

 Após, conforme interpretação do artigo 921, III do CPC, e requerimento de 

fls. 77/77-verso, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, sendo 

que, pelo prazo de 01 (um) ano, não transcorrerá a prescrição. Por lógica, 

após tal lapso temporal, o título estará sujeito ao prazo prescricional de 03 

(três) anos, que deverá estar anotado no sistema Apolo.

 Caso alcançada a prescrição em arquivo provisório, INTIMEM-SE as 

partes para manifestarem no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 142186 Nr: 1575-75.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFANT & DEFANT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL FANTINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - 

OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 170, DEFIRO a suspensão do trâmite 

processual pelo prazo de 30 (trinta) dias, após o que, a parte exequente 

deverá informar sobre o êxito de possível composição amigável.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 297498 Nr: 22865-39.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS MENA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. F. COMPRA PREMIADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar a opção pela 

realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação, nos 

moldes do artigo 319, inciso VII, do CPC, sob pena de extinção, conforme 

preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 289058 Nr: 16282-38.2018.811.0055

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO DO NASCIMENTO PEREIRA, BENE COLOR 

SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT, RUY FERREIRA JUNIOR - OAB:MT11.278-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

GERALDO DO NASCIMENTO PEREIRA e BENE COLOR SILVA DE 

OLIVEIRA, devidamente qualificados nos autos, apresentam acordo 

extrajudicial, pugnando pela homologação.

 Juntaram os documentos de fls. 06/15.

O ato judicial de fl. 16 determinou a juntada das declarações de imposto de 

renda dos autores.

Às fls. 18/19 fora colacionado aos autos o pagamento das taxas judiciais.

O despacho de fl. 21 determinou o recolhimento das custas de distribuição 

e contadoria.

Recolhimento este que fora juntado à fl. 28.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Estando presentes os pressupostos de existência, validade e eficácia, 

sendo certo que as partes transacionaram às fls. 04-verso/05, 

HOMOLOGO o presente acordo por sentença para que surtam os jurídicos 

e legais efeitos. Assim, JULGO EXTINTO o presente feito com fulcro no 

artigo 487, inciso III, item “b”, do CPC.

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais.

P.I.C.

Transitada em julgado a sentença, ARQUIVE-SE com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 2122 Nr: 32-62.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fasa Fornecedora de Acessórios S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU ANTÔNIO VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI 

GEIER - OAB:3437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida por 

FASA FORNECEDORA DE ACESSÓRIOS S/A em face de IRINEU ANTÔNIO 

VAZ, ambos devidamente qualificados nos autos. Entre um ato e outro, a 

parte exequente pugnou pela suspensão do feito, na forma do artigo 791, 

inciso III, do CPC/1973, vigente à época (fls. 65/66). O feito fora 

encaminhado ao arquivo provisório em 28/02/2002, como se colhe em 

consulta ao sistema Apolo. A parte exequente fora intimada, nos termos 

do despacho de fl. 70, para manifestar acerca da prescrição 

intercorrente, o que fora realizado às fls. 71/75. Os autos vieram-me 

conclusos. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. Sem 

delongas, este Juízo perfilha do entendimento de que a execução não 

pode ficar paralisada, por tempo superior à prescrição do título. No caso, 

trata-se de ação de execução de título extrajudicial, cujo título executado 

são as duplicatas mercantis visualizadas à fl. 17, 19 e 23, incidindo, 

portanto, a prescrição intercorrente no interstício de 03 (três) anos. Nesse 

sentido: (...) Dessa feita, deve incidir a prescrição intercorrente do título. 

Afinal, a decisão de fl. 67 determinou a suspensão provisória do feito, na 

forma do artigo 791, inciso III, do CPC/1973, vigente à época, porém, 

passados mais de 03 anos, a exequente se manteve inerte no que se 

refere ao prosseguimento da execução, deixando de se manifestar. Diante 

do exposto, DECLARO EXTINTA a presente execução, na forma do art. 

487, inciso II, c/c o art. 771, parágrafo único, ambos do CPC. Por isso, 

CONDENO a parte exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, se houver. P.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 1139 Nr: 2-37.1991.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REMOTAL RETIFICADORA DE MOTORES TANGARÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO MELO DE ALBUQUERQUE NETO, TALIS 

MILLETO DIAS ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida por 

REMOTAL RETIFICADORA DE MOTORES TANGARÁ em face de PEDRO 

MELO DE ALBUQUERQUE NETO e TALIS MILLETO DIAS ALBUQUERQUE, 
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ambos devidamente qualificados nos autos. Entre um ato e outro, a parte 

exequente pugnou, em 18 de setembro de 2002, pela suspensão do feito, 

na forma do artigo 791, inciso III, do CPC/1973, vigente à época (fl. 86), o 

que fora deferido pelo Juízo (fl. 88). A parte exequente fora devidamente 

intimada, nos termos do despacho de fl. 89, para manifestar acerca da 

prescrição intercorrente. Porém, conforme certidão de fl. 91, deixou de 

manifestar. Os autos vieram-me conclusos. É O BREVE RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Sem delongas, este Juízo perfilha do 

entendimento de que a execução não pode ficar paralisada, por tempo 

superior à prescrição do título. No caso, trata-se de ação de execução de 

título extrajudicial, cujo título executado são as duplicatas mercantis 

visualizadas às fls. 14 e 16, incidindo, portanto, a prescrição intercorrente 

no interstício de 03 (três) anos. Nesse sentido: (...) Diante do exposto, 

DECLARO EXTINTA a presente execução, na forma do art. 487, inciso II, 

c/c o art. 771, parágrafo único, ambos do CPC. Por isso, CONDENO a parte 

exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, se houver. 

P.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 2184 Nr: 67-22.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLOMBO REPRESENTAÇÕES, ADEMIR VICENTE 

COLOMBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAID ALLI HAMMOUD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA B. MARTINS - 

OAB:5.823

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida por 

COLOMBO REPRESENTAÇÕES e ADEMIR VICENTE COLOMBO em face de 

SAID ALLI HAMMOUD, ambos devidamente qualificados nos autos. Entre 

um ato e outro, a parte exequente pugnou pelo arquivamento provisório do 

processo (fl. 48). O feito fora encaminhado ao arquivo provisório em 

27/03/2003, como se colhe em consulta ao sistema Apolo. A parte 

exequente fora intimada, nos termos do despacho de fl. 78, para 

manifestar acerca da prescrição intercorrente, deixando transcorrer “in 

albis” o prazo assinalado para tanto (fl. 80). Os autos vieram-me 

conclusos. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. Sem 

delongas, este Juízo perfilha do entendimento de que a execução não 

pode ficar paralisada, por tempo superior à prescrição do título. No caso, 

trata-se de ação de execução de título extrajudicial, cujo título executado é 

o cheque visualizado à fl. 18, incidindo, portanto, a prescrição 

intercorrente no interstício de 06 (seis) meses, conforme o artigo 59 da Lei 

n. 7.357/85. Nesse sentido: “(...) Dessa feita, deve incidir a prescrição 

intercorrente do título. Afinal, a decisão de fl. 77 determinou o 

arquivamento provisório do feito, porém, a parte exequente se manteve 

inerte no que se refere ao prosseguimento da execução, deixando de se 

manifestar, inclusive, após ser intimado nos termos do despacho de fl. 78. 

Diante do exposto, DECLARO EXTINTA a presente execução, na forma do 

art. 487, inciso II, c/c o art. 771, parágrafo único, ambos do CPC. Por isso, 

CONDENO a parte exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, se houver. P.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 290333 Nr: 17273-14.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME OLIVEIRA AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA COSTA ABDO - 

OAB:20817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 14 de fevereiro de 2019, às 

14h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

 No mais, REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor com a finalidade 

de retificar a capa dos autos para que passe a constar “com custas”.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 1631 Nr: 508-71.1995.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itamarati Armazens Gerais Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SETEMBRINO BELLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, MARCELO GASPARINI - OAB:5375/MT, RAFAEL 

VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - OAB:6797/MT, VIVIANE ANNE 

DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida por 

ITAMARATI ARMAZENS GERAIS LTDA em face de JOSÉ SETEMBRINO 

BELLAN, ambos devidamente qualificados nos autos. Entre um ato e outro, 

a parte exequente pugnou pela suspensão do feito, na forma do artigo 

791, inciso III, do CPC/1973, vigente à época (fl.112). O feito fora 

encaminhado ao arquivo provisório em 18/03/2018, como se colhe em 

consulta ao sistema Apolo. A parte exequente fora devidamente intimada, 

nos termos do despacho de fl. 115, para manifestar acerca da prescrição 

intercorrente. Porém, conforme certidão de fl. 117, deixou de manifestar. 

Os autos vieram-me conclusos. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO e 

DECIDO. Sem delongas, este Juízo perfilha do entendimento de que a 

execução não pode ficar paralisada, por tempo superior à prescrição do 

título. No caso, trata-se de ação de execução de título extrajudicial, cujo 

título executado são as duplicatas mercantis visualizadas à fl. 26, 

incidindo, portanto, a prescrição intercorrente no interstício de 03 (três) 

anos. Nesse sentido: (...) Diante do exposto, DECLARO EXTINTA a 

presente execução, na forma do art. 487, inciso II, c/c o art. 771, 

parágrafo único, ambos do CPC. Por isso, CONDENO a parte exequente ao 

pagamento das custas e despesas processuais, se houver. P.I.C. Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 121044 Nr: 231-30.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE OSMAR LUIZ ANDRADE, MARIA 

APARECIDA FERREIRA, RODRIGO APARECIDO ANDRADE, MARIANA 

ANDRADE, JULIANA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, ANDERSON MELLO ROBERTO - OAB:8095/MT, ELIAS 

HORÁCIO DA SILVA - OAB:4.816 OAB/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - 

OAB:10062/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738, Vinicius Dall Comune Hunhoff - OAB:10453/O

 (...)De início, considerando o disposto no artigo 854, § 5º, do CPC, 

CONVERTO o bloqueio de fl. 163 em penhora, sem necessidade de 

lavratura do termo, conforme documentos a seguir juntados. Posto isso, 

INTIMEM-SE as partes em litígio acerca da conversão do bloqueio em 

penhora. Em seguida, diante da conta bancária informada nos autos, a 

Secretaria de Vara, caso a conta bancária seja de titularidade do digno 

advogado e não se trate apenas de levantamento de honorários 

advocatícios, deverá certificar se (a) possui procuração “ad judicia” para 

receber e dar quitação e, na hipótese de a parte exequente ser 

analfabeta, se (b) a procuração fora lavrada por instrumento público. 

Atendidas tais exigências, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, 

observando, então, o artigo 450, § 3º, da CNGC. (...)

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 297797 Nr: 23051-62.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BEZERRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NAVARRO SANCHES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, (a) indicar o seu 

endereço eletrônico, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, (b) juntar a 

certidão de óbito de José Navarro Sanches e o termo de nomeação de 

inventariante, (c) esclarecer o polo passivo: o demandado seria o espólio 

de José Navarro Sanches, representado pelo inventariante?, (d) 

esclarecer se o inventário ainda está em curso, porque, se já estiver 

encerrado, o polo passivo deverá ser povoado por todos os herdeiros e 

(e) esclarecer se já fora ultimado o processo de parcelamento do 

loteamento, haja vista que a adjudicação compulsória pressupõe o 

loteamento regular.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 162772 Nr: 14426-15.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HV, ML, LA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que foram inexitosas as diligências para localização dos 

demandados, conforme se colhe dos autos, DEFIRO o pleito de fls. 

108/108-verso para a citação por edital.

Logo, CITE-SE por edital os demandados Murilo Cesar Navarros Luppi e 

Leonardo Araújo, sendo que, desde já, NOMEIO curadora especial a digna 

Defensoria Pública, que deverá ser oportunamente INTIMADA para 

apresentar defesa.

Passo seguinte, CERTIFIQUE a Secretaria de Vara acerca da citação do 

demandado Humberto Vieira (fl. 64) e da apresentação de resposta no 

prazo legal.

Após a citação editalícia e intimação da DPE, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o 

andamento do feito.

 No mais, CERTIFIQUE a Secretaria de Vara a sorte da queixa-crime 

noticiada às fls. 37/40, juntando, se já houver, cópia de sentença e 

acórdão prolatados.

CUMPRA-SE com urgência por se tratar de feito incluído em meta 

apriorística do CNJ.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 1395 Nr: 21-04.1995.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAUSTO EUGENIO MASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdelirio Moreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides José Geier - OAB:4911, 

NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI GEIER - OAB:3437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida por 

FAUSTO EUGENIO MASSON em face de VALDELIRIO MOREIRA DE 

SOUZA, ambos devidamente qualificados nos autos. Entre um ato e outro, 

a parte exequente pugnou pelo arquivamento provisório do processo (fl. 

89), em 2005, e desde então não se depara com qualquer manifestação 

nos autos. O feito fora encaminhado ao arquivo provisório em 21/08/2006, 

como se colhe em consulta ao sistema Apolo. A parte exequente fora 

intimada, nos termos do despacho de fl. 104, para manifestar acerca da 

prescrição intercorrente, apresentando a petição de fls. 105/107. Os 

autos vieram-me conclusos. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO e 

DECIDO. Sem delongas, este Juízo perfilha do entendimento de que a 

execução não pode ficar paralisada, por tempo superior à prescrição do 

título. No caso, trata-se de ação de execução de título extrajudicial, cujo 

título executado é o cheque visualizado à fl. 11, incidindo, portanto, a 

prescrição intercorrente no interstício de 06 (seis) meses, conforme o 

artigo 59 da Lei n. 7.357/85. Nesse sentido: (...) Dessa feita, deve incidir a 

prescrição intercorrente do título. Afinal, a decisão de fl. 99 determinou o 

arquivamento provisório do feito e a parte exequente deixou transcorrer o 

prazo prescricional expresso no artigo 59 da Lei n° 7.357/1985. Diante do 

exposto, DECLARO EXTINTA a presente execução, na forma do art. 487, 

inciso II, c/c o art. 771, parágrafo único, ambos do CPC. Por isso, 

CONDENO a parte exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, se houver. P.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 2685 Nr: 473-09.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DOS REIS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO JOSÉ PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não obstante o despacho de fl. 43, como se vê à fl. 28, o vertente feito já 

fora extinto. Logo, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 237399 Nr: 4458-19.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EIMAR CARLOTO SIMMI, JANETY ODELI 

SIMMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No vertente caso, ante a revelia da parte demandada/executada, não há o 

porquê proceder à intimação para pagamento espontâneo, a exemplo do 

seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL. 

INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. Admitida a revelia do réu no 

processo de conhecimento, e prosseguindo o autor através do 

requerimento de cumprimento de sentença, não é necessária a intimação 

pessoal do demandado. Exegese do art. 322 do CPC. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Agravo de 

Instrumento Nº 70060630738, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 15/07/2014) (negrito nosso)

Tal entendimento jurisprudencial não fora alterado com a vigência da Lei n. 

13.105/2015, como faz ver Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A ausência de previsão quanto ao réu revel citado de forma real na fase 

de conhecimento permite a manutenção do entendimento jurisprudencial 

pela dispensa de sua intimação, devendo nesse caso o prazo para o 

cumprimento da obrigação ser contado do trânsito em julgado.” (Neves, 

Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil – Lei 

13.105/2015. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: Método, 2015. p. 366)

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

apresentar o cálculo atualizado da dívida, com a incidência de multa de 

10% e de honorários advocatícios também de 10%, na forma do artigo 523 

do CPC, oportunidade em que deverá excluir, do polo passivo, a avalista 

Janety Odeli Simmi, uma vez que, conforme sentença de fls. 89/90-verso, 

fora reconhecida a sua ilegitimidade passiva.

Independentemente das providências anteriores, REMETAM-SE os autos 

ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar a autuação e 
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distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar como cumprimento de 

sentença.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 206331 Nr: 19940-75.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECRD, ER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSBS, ATHET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da certidão de fl. 130, NOMEIO a digna DPE, na forma do artigo 9º, II, 

do CPC, como curadora especial do demandado Águia Tur. Hotéis e 

Turismo.

Logo, ENCAMINHEM-SE os autos à DPE para apresentação de defesa no 

prazo legal.

Após, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, manifestar ou 

requerer o que de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 1374 Nr: 178-11.1994.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCÁRIO TANGARÁ S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO DOS SANTOS, JOÃO GOBO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida pelo 

CALCÁRIO TANGARÁ S/A. INDUSTRIA E COMÉRCIO em face de CELSO 

DOS SANTOS e JOÃO GOBO FILHO, todos devidamente qualificados nos 

autos. Entre um ato e outro, a parte exequente pugnou pela suspensão do 

feito, na forma do artigo 791, inciso III, do CPC/1973, vigente à época (fl. 

90). O feito fora encaminhado ao arquivo provisório em 17/03/2003, como 

se colhe em consulta ao sistema Apolo. A parte exequente fora 

devidamente intimada, nos termos do despacho de fl. 95, para manifestar 

acerca da prescrição intercorrente. Porém, conforme certidão de fl. 97, 

deixou de manifestar. Os autos vieram-me conclusos. É O BREVE 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. Sem delongas, este Juízo perfilha 

do entendimento de que a execução não pode ficar paralisada, por tempo 

superior à prescrição do título. No caso, trata-se de ação de execução de 

título extrajudicial, cujo título executado é o instrumento particular de 

confissão de dívida visualizado às fls. 14/15, incidindo, portanto, a 

prescrição intercorrente no interstício de 05 (cinco) anos. Nesse sentido: 

(...) Diante do exposto, DECLARO EXTINTA a presente execução, na 

forma do art. 487, inciso II, c/c o art. 771, parágrafo único, ambos do CPC. 

Por isso, CONDENO a parte exequente ao pagamento das custas e 

despesas processuais, se houver. P.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 2051 Nr: 691-08.1996.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCÁRIO TANGARÁ S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON GOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, WILSON DALTO - OAB:1 682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida pelo 

CALCÁRIO TANGARÁ S/A. INDUSTRIA E COMÉRCIO em face de MILTON 

GOLIN todos devidamente qualificados nos autos. Entre um ato e outro, a 

parte exequente pugnou pela suspensão do feito, na forma do artigo 791, 

inciso III, do CPC/1973, vigente à época (fl. 49). O feito fora encaminhado 

ao arquivo provisório em 17/03/2003, como se colhe em consulta ao 

sistema Apolo. A parte exequente fora devidamente intimada, nos termos 

do despacho de fl. 55, para manifestar acerca da prescrição 

intercorrente. Porém, conforme certidão de fl. 57, deixou de manifestar. Os 

autos vieram-me conclusos. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO e 

DECIDO. Sem delongas, este Juízo perfilha do entendimento de que a 

execução não pode ficar paralisada, por tempo superior à prescrição do 

título. No caso, trata-se de ação de execução de título extrajudicial, cujo 

título executado está sedimento no instrumento particular de confissão de 

dívida, como se vê às fls. 14/15, incidindo, portanto, a prescrição 

intercorrente no interstício de 05 (cinco) anos. Nesse sentido: (...) Diante 

do exposto, DECLARO EXTINTA a presente execução, na forma do art. 

487, inciso II, c/c o art. 771, parágrafo único, ambos do CPC. Por isso, 

CONDENO a parte exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, se houver. P.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 220892 Nr: 10814-64.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELIA AFONSO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 (...)Com a transferência, INTIMEM-SE as partes de tal providência, 

oportunidade em que, caso ainda não tenha sido intimado para esse 

propósito, a parte exequente deverá esclarecer se o valor depositado 

quita integralmente a dívida ou há saldo remanescente e qual seria, 

valendo o silêncio como inexistência de remanescente.Dessa feita, 

certificado o levantamento e não havendo pendências, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSOS.Haja vista a decisão de fls. 47/47-verso, tal qual o 

comparecimento do espólio (fls. 73/73-verso), PROMOVA-SE a retificação 

do polo passivo, passando a consta o espólio de Zelia Afonso Miranda, 

além de observar a procuração “ad judicia” de fl. 74.Sem prejuízo das 

providências anteriores, INTIME-SE desde já a parte autora para, no prazo 

de 15 dias, informar sobre a habilitação de crédito no inventário (fl. 83), 

sendo certo que ou habilitará o crédito no inventário ou prosseguirá com a 

vertente execução. Independentemente das providências anteriores, 

REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar 

a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar como 

cumprimento de sentença.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 4867 Nr: 957-29.1995.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÚLIO CESAR DO CARMO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÉSAR JULIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICENTE ANTONIO DE MELO - 

OAB:6.731-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Trata-se de demanda ajuizada por JÚLIO CESAR DO CARMO 

OLIVEIRA em face de PAULO CÉSAR JULIANI, qualificados nos autos. 

Entre um ato e outro, o feito encontra-se paralisado desde 2004 (fl. 150). 

A parte exequente não fora localizada para se manifestar sobre a 

possível prescrição intercorrente (fl. 169). Os autos vieram-me conclusos. 

É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. De início, conforme o 

artigo 274, parágrafo único, do CPC, presume-se a comunicação da parte 

exequente. Sem delongas, este Juízo perfilha do entendimento de que a 

execução não pode ficar paralisada, por tempo superior à prescrição do 

título. No caso, trata-se de ação monitória convertida em execução, 

incidindo, portanto, a prescrição intercorrente no interstício de 05 (cinco) 

anos. Nesse sentido: (...) Pois bem. Deve incidir a prescrição intercorrente 

do título. Afinal, não se vê motivo para a inércia visualizada no vertente 

feito. Diante do exposto, DECLARO EXTINTA a presente execução, na 

forma do art. 487, inciso II, c/c o art. 771, parágrafo único, ambos do CPC. 

Por isso, CONDENO a parte exequente ao pagamento das custas e 
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despesas processuais, se houver. P.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 280189 Nr: 9119-07.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELICA CINTIA LEITE RODES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de cumprimento de mandado de apreensão oriundo de 

ação de busca e apreensão que tramita no Juízo da 4° Vara Especializada 

Dire i to  Bancár io,  da Comarca de Cuiabá/MT,  Autos 

n.1008461-08.2018.811.0041, requerida por CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIOS S/C LTDA, nos moldes autorizado pelo § 12 do art. 3º do 

Decreto-Lei n.º 911/69.

A apreensão do bem móvel indicado foi realizada às fls. 24/26.

 Às fls. 35 e 37 a parte autora pugnou pela remessa dos autos ao Juízo de 

origem.

Assim, considerando que a finalidade da vertente demanda é apenas a 

busca e apreensão do veículo, que já foi devidamente cumprida, compete 

a este Juízo apenas a comunicação ao Juízo de origem acerca da 

apreensão, conforme § 13º do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/69.

Diante do exposto, DETERMINO seja oficiado ao Juízo da 4° Vara 

Especializada Direito Bancário, da Comarca de Cuiabá/MT, comunicando a 

apreensão do veículo objeto dos Autos sob n. 1008461-08.2018.811.0041, 

ENCAMINHANDO-SE cópia da certidão e do auto de busca, apreensão e 

depósito de fls. 24/26.

 Após, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 297621 Nr: 22931-19.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO RODRIGUES SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO FAUSTINO DE SOUZA, CEREAL 

NORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAOS LTDA, ALDA CRISTIANE 

MARTINS DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA DA SILVEIRA - 

OAB:14562/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A petição inicial fora instruída com cópia dos títulos de crédito, o que não 

se mostra possível a exemplo do seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA 

PROMISSÓRIA. INSTRUÇÃO DO FEITO EXECUTIVO COM A CÓPIA 

AUTENTICADA DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

JUNTADA DO ORIGINAL. VÍCIO SANÁVEL. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA 

REGULARIZAÇÃO, SOB PENA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 

PRECEDENTES. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO. 

AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1022 DO NOVO CPC. REJULGAMENTO. 

DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70070884572, Décima 

Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita 

Krieger Martins, Julgado em 10/11/2016) (negrito nosso)

A ideia é que o original do título de crédito fique incrustado nos autos em 

face da sua cartularidade e inerente circularidade.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, (a) 

juntar o título de crédito original, bem como (b) indicar seu endereço 

eletrônico, bem como o endereço eletrônico dos executados: Claudio 

Faustino de Souza, Cereal Norte Industria e Comercio de Graos Ltda e 

Alda Cristiane Martins de Araújo, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, 

do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 297497 Nr: 22863-69.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar a opção pela 

realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação, nos 

moldes do artigo 319, inciso VII, do CPC, sob pena de extinção, conforme 

preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 295691 Nr: 21610-46.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES BENTO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 14 de fevereiro de 2019, às 

15h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

 DEFIRO os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 

do CPC, revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a declaração de 

hipossuficiência econômica.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 128568 Nr: 7437-95.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ DA SILVA CUNHA, SHEILA DAIANE CONTI 

CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE GALDINO 

BARREIROS - OAB:14.167/MT

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTES os pedidos da parte autora, razão por que CONDENO a 

demandada ao pagamento da quantia de R$ 9.540,00, a título de 

indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora em 1% ao 

mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, 

cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, bem como a correção 

monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.CONDENO, ainda, as 

demandadas, solidariamente, ao pagamento da quantia total de R$ 

6.046,98 (R$ 1.570,00 [fl. 40] + 2.847,00 [fl. 41] + R$ 666,63 [fl. 42] + R$ 

163,35 [fl. 43] + R$ 800,00 [fl. 48]), a título de indenização por danos 

materiais (danos emergentes), devendo incidir juros de mora em 1% ao 

mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, 

do CTN, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção 

monetária com reajuste pelo INPC a contar do desembolso do prejuízo 
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sofrido (Súmula 43 do STJ).Por fim, CONDENO a parte demandada ao 

pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, 

que FIXO em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do 

art. 85 do CPC.INTIME-SE a parte sucumbente para o recolhimento dos 

honorários periciais homologados às fls. 156/157. Após perfectibilizado o 

pagamento, EXPEÇA-SE alvará de levantamento do valor em favor do 

“expert”, observando-se a conta bancária indicada pelo perito à fl. 

209-verso.Declaro EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do CPC.P.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 265286 Nr: 28672-74.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON FONTANA BARBOSA DA SILVA, VITOR 

HUGO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN MARCOS MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No vertente caso, ante a revelia da parte demandada/executada, não há o 

porquê proceder à intimação para pagamento espontâneo, a exemplo do 

seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL. 

INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. Admitida a revelia do réu no 

processo de conhecimento, e prosseguindo o autor através do 

requerimento de cumprimento de sentença, não é necessária a intimação 

pessoal do demandado. Exegese do art. 322 do CPC. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Agravo de 

Instrumento Nº 70060630738, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 15/07/2014) (negrito nosso)

Tal entendimento jurisprudencial não fora alterado com a vigência da Lei n. 

13.105/2015, como faz ver Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A ausência de previsão quanto ao réu revel citado de forma real na fase 

de conhecimento permite a manutenção do entendimento jurisprudencial 

pela dispensa de sua intimação, devendo nesse caso o prazo para o 

cumprimento da obrigação ser contado do trânsito em julgado.” (Neves, 

Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil – Lei 

13.105/2015. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: Método, 2015. p. 366)

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

apresentar o cálculo atualizado da dívida, com a incidência de multa de 

10% e de honorários advocatícios também de 10%, na forma do artigo 523 

do CPC.

Independentemente das providências anteriores, REMETAM-SE os autos 

ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar a autuação e 

distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar como cumprimento de 

sentença.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 285502 Nr: 13454-69.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIVANIA JESUS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSOEFERSON MARCONDES DE SOUZA, 

GAMA HOME CENTER LTDA ME, BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE CAROLINE VIEIRA - 

OAB:24838/O, CELSO ROBERTO VIEIRA - OAB:MT 12.983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL CARLETTO - 

OAB:41.782-PR, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:mt 1.1660, 

JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/MT, MARCELO VINÍCIUS 

ZOCCHI - OAB:35.659-PR, MAURICIO SIDNEY FAZOLO - OAB:27473, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:45892, ROGER ZANCO - 

OAB:70.666 PR, VALNETE DALA BONA - OAB:OAB/MT 22.482, 

WELLINGTON LIMA - OAB:71.768-PR

 Vistos.

LUCIVANIA JESUS DA SILVA ingressou com a presente demanda em face 

de JOSOEFERSON MARCONDES DE SOUZA, GAMA HOME CENTER LTDA. 

ME, BRADESCO SEGUROS S/A, qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela homologação do acordo e pela extinção do feito (fls. 

248/249).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 248/249, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 248/249, para 

que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que DECLARO 

EXTINTO o presente feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do CPC.

Honorários advocatícios conforme acordado.

Sem custas, na forma do artigo 90, § 3º, do CPC.

EXPEÇA-SE alvará, conforme requerido à fl. 251.

No mais, muito embora conste do acordo a expedição de certidão de 

baixa, a verdade é que tal providência independe de intervenção judicial.

 P.I.C.

Uma vez que as partes renunciaram ao prazo recursal, a sentença 

transitará em julgado com a sua publicação. Logo, após a expedição do 

alvará, AO ARQUIVO com as anotações e baixa de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 297648 Nr: 22958-02.2018.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINASPLAST MAQUINAS INDUSTRIA E ARTEFATOS 

PLASTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADAO DAS EMBALAGENS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONIS PEIXOTO FARIAS - 

OAB:48.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a inicial.

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor 

da causa.

O mandado de citação, penhora, avaliação e depósito deverá ser 

expedido em três vias, a primeira com o propósito de promover a citação 

da parte executada, a segunda com o objetivo de promover a penhora, 

avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal (três 

dias), e a terceira para servir de contrafé.

Citada a parte executada, o Sr. Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda 

via do mandado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de 

bens, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte executada.

Se não localizar a parte executada para intimá-la da penhora, o Oficial 

certificará detalhadamente as diligências realizadas, caso em que o Juiz 

poderá dispensar a intimação ou determinará novas diligências.

No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Caso a parte executada queira embargar, deverá fazê-lo no prazo de 15 

(quinze) dias após a juntada do mandado de citação, independentemente 

de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos, em regra, 

não terão efeito suspensivo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 297859 Nr: 23106-13.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI FERREIRA DAVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

DEFIRO de plano a expedição do mandado de pagamento, no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme inteligência dos artigos 701 e 702, ambos do 

Código de Processo Civil, consignando no mandado que no referido prazo 

a parte ré poderá oferecer embargos que suspenderão a eficácia do 

mandado inicial e que, se não forem opostos, constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em 

executivo.

No caso de pronto pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 5% 

sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 701, “caput”, do CPC.

DEFIRO o benefício da justiça gratuita.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 294307 Nr: 20414-41.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO DIAS PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUSA MARIAM DE CASTRO 

SERAFIM - OAB:23.300-SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sem delongas, a parte autora, às fls. 41/46, pede a suspensão do trâmite 

processual e, alternativamente, a reconsideração da decisão de fl. 40.

Quanto à suspensão do trâmite processual, como o feito tramita em 

benefício da parte autora, não há o porquê não se atender o pleito em 

questão que visa apenas aguardar a definição da competência para 

presidir o vertente feito.

 Porém, se permanecer a competência com o vertente Juízo, o ato judicial 

de fl. 40, longe do que propôs as razões de fls. 44/46, não impôs à parte 

autora apresentar os elementos para a liquidação, apenas determinou o 

ajustamento do pleito ao ordenamento jurídico.

Logo, DEFIRO a suspensão do trâmite processual até ulterior manifestação 

da parte autora quanto à definição da competência.

De toda sorte, desde já INDEFIRO o pleito de reconsideração da decisão 

de fl. 40.

 Posto isso, se mantida a competência deste Juízo, o ato judicial de fl. 40 

deverá ser cumprido na sua íntegra.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 294053 Nr: 20172-82.2018.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANA MIDORI SHIDA, MARCELO TAKAFUMI SHIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDUARDO SANCHES ROSA 

RODRIGUES DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INDEFIRO o pedido de liminar de despejo.DESIGNO audiência 

de conciliação para o dia 07 de março de 2019, às 15h00min, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos desta Comarca, 

conforme pauta previamente formulada pelo próprio Centro.Não obstante 

inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao talante do Centro 

Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em mediação, sem prejuízo 

da realização de mais de uma sessão, na forma do artigo 334, § 2º, do 

CPC.CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do 

CPC.INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 133921 Nr: 3949-98.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIONE RICAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU PEREIRA PAULA, ANDRÉ JUNIOR 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ QUATRIN - 

OAB:10537/MT

 Vistos.

ALCIONE RICAS DA SILVA ingressou com a presente demanda em face 

de DIRCEU PEREIRA PAULA e OUTRO, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

Entre um ato e outro, as partes compuseram amigavelmente, o que fora 

homologado à fls. 193/193-verso.

Após, a parte requerente informou o cumprimento da avença pela parte 

requerida (fls. 220/221).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Diante da quitação da dívida, a fase de execução atingiu o seu desiderato, 

carecendo, então, de ato judicial para encerrar formalmente essa fase do 

processo sincrético.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC.

 Custas, se houver, nos termos do acordo homologado.

P.I.C.

CERTIFIQUE a Secretaria de Vara o cumprimento das determinações 

constantes do ato judicial de fls. 193/193-verso.

CERTIFIQUE a Secretaria de Vara, ainda, se há bens constritos nos 

vertentes autos. Se houver, PROMOVA-SE a respectiva baixa.

 Cumpridas as diligências anteriores e transitada em julgado a sentença, 

AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162772 Nr: 14426-15.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HV, ML, LA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ, item 7.5.2 e artigo 1.218, 

§ 1º da CNGC, impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de 

matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para 

apresentarem resumo da inicial para expedição do edital, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhando também para o e-mail: ts.1civel@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246434 Nr: 13900-09.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ, item 7.5.2 e artigo 1.218, 

§ 1º da CNGC, impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de 

matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para 

apresentarem resumo da inicial para expedição do edital, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhando também para o e-mail: ts.1civel@tjmt.jus.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220001 Nr: 9963-25.2016.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO SOUZA DE BARROS, REGINA LUCIA 

RODRIGUES DALEFFE DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERLUCAS COOPERATIVA 

AGROPECUÁRIA LUCAS DO RIO VERDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE LUIZ DE SOUZA 

CARVALHO DOMINGUES - OAB:OAB-

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Souza Pires 

- OAB:1.938-A, MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - OAB:7443

 Em atendimento ao Provimento nº 41/2016, Art. 530, inciso II da CNGC, 

diante da decisão de fls. 609/610-verso e as informações de fls. 

624/625/verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa, a fim de intimar os advogados das partes para se manifestarem 

acerca das referidas informações, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198236 Nr: 13371-58.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUITOFÁCIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAS 1001 LTDA-ME, DAIANE CRISTINA 

SOARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA CAVALCANTI 

MACHADO VÉRAS - OAB:OAB/PB 21.477, RAPHAEL FELIPPE CORREIA 

LIMA DO AMARAL - OAB:15535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico que a carta de citação de fls. 161, foi devolvida pelo Correio com 

informação "Não Procurado" (fls. 163), e em atendimento ao Provimento 

41/2018, Art. 530, inciso II da CNGC, impulsiono os presentes autos por 

certidão a fim de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa, a fim de 

intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162068 Nr: 13146-09.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BATISTA FILHO & CIA LTDA, RODOLFO JOSE 

DINIZ MAIA, DAISE FRANCIS DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ, item 7.5.2 e artigo 1.218, 

§ 1º da CNGC, impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de 

matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para 

apresentarem resumo da inicial para expedição do edital, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhando também para o e-mail: ts.1civel@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287554 Nr: 15259-57.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATANI BEFFART DO 

NASCIMENTO - OAB:89366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES DOS REIS 

GRILO - OAB:23.399/MT

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 42/64 foi oferecida 

tempestivamente. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para impugná-la, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284034 Nr: 12307-08.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO SATURNINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCEIÇÃO ALVES MIRANDA, ROBERTO 

MIRANDA, APARECIDA MARTINS AZALINA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMIEW CARVALHO 

SOUZA - OAB:19239 - B, GUNDHER GOMES DUARTE - OAB:24171-MT, 

MARCOS CARDOZO DALTO - OAB:11466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ SERGIO DEL GROSSI - 

OAB:8294

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 122/144 foi oferecida 

tempestivamente. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para impugná-la, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274915 Nr: 4890-04.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF BRASILEIRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO HENRIQUE DA FONSECA 

VITORINO - OAB:363392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5MT 5.730-B, DOUGLAS FERNANDO DA LUZ - OAB:24959/O, 

DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322

 Certifico e dou fé que compulsando os autos não localizei os dados 

bancários do exequente para levantamento dos valores penhorados. 

Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o 

advogado da parte autora para, no prazo de quinze dias, informar nos 

autos os dados bancários para levantamento de valores, quais sejam: 

Banco, nº da agência, nº da conta e CPF/CNPJ do beneficiário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 106899 Nr: 5593-81.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH TEODORO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ANTONIO CANHOTO, HOSPITAL 

DAS CLINICAS DE TANGARÁ DA SERRA LTDA., HOSPITAL SANTA 

ANGELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA PATRICIA PASQUALLI - 

OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 Ante o exposto, NÃO ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão indenizatória fundada em danos 

morais.CONDENO a parte demandante ao pagamento das despesas, 

custas e honorários advocatícios, ARBITRADOS estes em 10 % sobre o 

valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, contudo, 

CONDENAÇÃO essa suspensa por força do artigo 98, § 3º, do CPC, uma 

vez que a demandante litiga sob o manto da justiça gratuita.JULGO 

EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. P.I.C.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as 

baixas e anotações de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 172609 Nr: 14276-97.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CEZAR DOS SANTOS INACIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORETTO & MORETTO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 
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MARTINS - OAB:9807/MT

 Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada por PAULO CEZAR DOS SANTOS INACIO 

em face de MORETTO & MORETTO LTDA. - ME, ambos qualificados nos 

autos.

Compulsando os autos, verifica-se, às fls. 94/95, a renúncia formulada 

pelos patronos constituídos nos autos.

Entre um ato e outro, intentou-se a intimação pessoal da parte demandante 

para que constituísse novo patrono, porém, não se localizou nos 

endereços informados nos autos (fls. 118 e 121).

Ainda, restou frutífera pesquisa de novos endereços (fls. 123/125), 

oportunidade em que fora determinada a intimação da parte autora por 

edital.

A certidão de fl. 148 revela que a parte autora, embora devidamente 

intimada por edital (fl. 145), quedou-se inerte.

Os autos vieram-me conclusos.

É o sucinto RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem delongas, ante a patente inércia da parte autora em constituir novo 

patrono nos autos, a extinção anômala do feito é medida que se impõe.

No caso, como a comunicação da renúncia não fora efetivada no 

endereço informado, para se evitar qualquer nesga de nulidade, o Juízo 

diligenciou na localização da parte autora para a constituição de novo 

patrono nos autos, contudo, sem êxito.

Vale dizer, ainda, que, em Juízo, é incumbência da parte manter o seu 

endereço atualizado nos autos, sob pena de considerar-se válida a 

comunicação dirigida ao endereço já declinado no feito, na forma do 

parágrafo único do art. 274 do CPC. Logo, a pesquisa de endereço seria, 

inclusive, desnecessária já que é incumbência da parte manter endereço 

atualizado no feito.

Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido 

do feito, na forma do artigo 485, inciso IV, do CPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas, custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, na 

forma do § 2º do art. 85 do CPC, contudo, CONDENAÇÃO essa suspensa 

por força do § 3º do art. 98 do CPC.

P.I.C.

 Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 108101 Nr: 6766-43.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPACTA COMERCIAL LTDA - SUPERMERCADOS BIG 

MASTER, DJALMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A, 

HIDROTÉNICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JOSELIA DE SOUZA ERMITA - OAB:11.871, 

VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CRISTINA 

PAPAFILIPAKIS GRAZIANO - OAB:133127/SP, ANDRÉA RIBEIRO 

MOREIRA - OAB:14.471 OAB/DF, ANTONIO VALDIR UBEDA LAMERA - 

OAB:60671/SP, CLAUDIA PINHEIRO DA SILVA FERNANDEZ - 

OAB:100381/RJ, CLAUDIA RAQUEL PRISZKULNIK TUNKEL - 

OAB:125275/SP, FLÁVIA ALVES GIMENEZ VILLANI - OAB:252.843 OAB 

/SP, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A/MT, RENATA 

LANCELLOTI ZUCCARO - OAB:233.068 OAB/SP, SIMONE 

GRANDINETTI MITRE - OAB:182685/SP, WILLIAM AKIRA MINAMI - 

OAB:240.330 OAB/SP

 Vistos.

COMPACTA COMERCIAL LTDA. –SUPERMERCADO BIG MASTER 

ingressou com a presente demanda em face de BANCO SUDAMÉRICA 

BRASIL S/A e HIDROTÉCNICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. - 

ME, qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela homologação do acordo e pela extinção do feito (fl. 222).

A decisão de fl. 225 determinou fosse apresentada a chancela original do 

acordo entabulado pelas partes.

A minuta de acordo original foi apresentada às fls. 227/228.

Instada pelo Juízo, a parte autora manifestou à fl. 233, anuindo, 

expressamente, ao acordo apresentado.

A DPE, por sua vez, manifestou a anuência da litisdenunciada (fl. 235), 

uma vez que não a atingiria.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, inobstante as decisões de fls. 231/231-verso e 236, a chancela 

de acordo encartada às fls. 227/228 se trata de original, apenas em tintura 

preta, razão por que, de início, fora interpretada como mera fotocópia.

Depois, a manifestação de fl. 233 não deixa dúvida sobre a idoneidade da 

assinatura aposta pela parte autora no acordo.

 Dessa feita, tendo em vista a idoneidade do documento em apreço, bem 

como a anuência da litisdenunciada interessada, as partes, de fato, 

transacionaram às fls. 227/228, não restando alternativa senão a 

homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 227/228, para 

que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que DECLARO 

EXTINTO o presente feito com resolução do mérito, nos termos do art. 269, 

inciso III, do CPC.

Dessa feita, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito em relação à 

litisdenunciada HIDROTÉCNICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. – 

ME, por perda de objeto, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC.

 Custas e honorários advocatícios como acordado.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 198115 Nr: 13283-20.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS BECKER DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SALVADOR PEREIRA GUERRA, 

ESPOLIO DE APARECIDA PEREIRA GUERRA, NINFA GUERRA MUNIZ, 

SALVADOR GUERRA FILHO, ERENIR NUNES GUERRA, MARIA 

APARECIDA GUERRA MARQUES, MARIA HELENA GUERRA ESTEVEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o conteúdo do ato judicial de fls. 178/178-verso, já que os 

demandados Salvador Pereira Guerra Filho e Erenir Nunes Guerra não 

haviam sido citados para a audiência, o feito fora convertido em ordinário.

 Dentro desse contexto, apenas se deu a citação dos aludidos 

demandados Salvador Pereira Guerra Filho e Erenir Nunes Guerra (fls. 

206/207).

Logo, PROMOVA-SE a citação de Ninfa Guerra Muniz, Maria Aparecida 

Guerra Marques e Maria Helena Guerra Estevez, já que as citações 

mencionadas na certidão de fl. 217 se deram anteriormente à conversão, 

consignado que, se não apresentada resposta no prazo legal, será 

considerado revel.

CIÊNCIA à DPE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 260782 Nr: 25437-02.2017.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DA SILVA NOBRE, DANIEL DA SILVA NOBRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITALINO DALLA BONA, VALDIR 

DALLABONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE LAMMEL KRUG - 

OAB:14.259-B, Rayane de Brito Correa Fortunato - OAB:22274-O/MT, 

Vinicius Dall Comune Hunhoff - OAB:10453/O

 Vistos.

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, especificarem as provas 
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que ainda pretendem produzir, indicando, ainda, as questões fáticas em 

que recairiam a atividade probatória, sob pena de preclusão, sem prejuízo 

de julgamento antecipado da lide.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 232495 Nr: 21511-47.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON FONSECA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO DOS SANTOS - 

OAB:OAB/SP 156.187, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:OAB/MT 

8530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante todo o exposto, com fundamento no artigo 3º e parágrafos do 

Decreto-lei n. 911/69, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e, 

antecipadamente, com base no inciso I do artigo 355 do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte autora para, confirmando a liminar 

deferida às fls. 40/40-verso, DECLARO definitivamente CONSOLIDADOS 

nas mãos do autor o domínio e a posse plena e exclusiva do bem descrito 

na petição inicial, cuja apreensão liminar TORNO definitiva.OFICIE-SE ao 

DETRAN respectivo, comunicando estar a parte autora autorizada a 

proceder à transferência a terceiros que indicar, DEVENDO PERMANECER 

nos autos os títulos, ou, se pretendida a substituição, que a faça por 

cópias autenticadas.CONDENO a parte demandada ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do § 2º do 

artigo 85 do Código de Processo Civil, FIXO em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, porém, SUSPENDO a condenação, uma vez que 

DEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado na resposta. Por oportuno, 

DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito nos termos do inciso I 

do art. 487 do CPC.P.I.C.Após transitada em julgado a sentença, AO 

ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249649 Nr: 16353-74.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER, SARA 

AURELIA VARNIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem acerca da petição de fls. 203/204, no 

prazo de quinze dias.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283679 Nr: 12031-74.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL ALMEIDA DA VISITAÇAO, GRACIELA RODRIGUES 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado do autor dos termos da sentença de fl. 23 a seguir 

transcrita: "Vistos. Considerando que as partes compuseram 

amigavelmente às fls. 04/08 e tendo em vista o parecer ministerial de fl. 21, 

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

realizado entre as partes, referente a guarda, alimentos, partilha de bens e 

reconhecimento e dissolução de união estável. Posto isso, RECONHEÇO e 

DECLARO a dissolução da união estável entre Abel Almeida de Visitacao e 

Graciela Rodrigues dos Santos. Assim JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código 

de Processo Civil. Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser 

esta beneficiária da justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Ciência ao Ministério Público. Expeça-se o competente formal de partilha. 

Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283679 Nr: 12031-74.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL ALMEIDA DA VISITAÇAO, GRACIELA RODRIGUES 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte 

autora para, no prazo legal, comparecer nesta Secretaria da 2ª Vara Cível 

a fim de retirar e instruir o formal de partilha que se encontra devidamente 

confeccionado na contracapa dos autos, para as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111912 Nr: 2117-98.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ALFREDO TOSHIHIDE YASSUE, JOSÉLIA 

BARBOSA YASSUE, FELIPE BEDIN BIASOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento de fl. 196, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de 

inércia, os autos retornarão ao arquivo.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciária - Mat. 34668

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 287321 Nr: 15041-29.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALADIR APARECIDA MICHELAN GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, CPC.Custas pela parte 

requerente.Publique-se. Intime-se.Após, com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.Às 

providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 26029 Nr: 2384-46.2004.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: KKADS, AA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Altamiro Araújo de Oliveira - 

OAB:4928-B, LIVRADA APARECIDA GAETE - OAB:15117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em análise detida da emenda da petição inicial juntada à fl. 42, constato 

que a procuradora da parte exequente não se atentou ao que dispõe o rito 

da coação física, disposto no art. 528, § 7º do CPC.

Vejamos o que dispõe o art. 528 do Código de Processo Civil:

“Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de 

prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, 

a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente 

para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo.

 (...)

§ 7o O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende até as 03 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo.” (grifo nosso)

Desta forma, forçoso concluir que o pedido deve recair somente sobre 03 

(três) prestações anteriores, o que não é o caso do pedido, uma vez que 

a parte exequente pugna pelo pagamento do valor de R$ 12.578,04 (doze 

mil quinhentos setenta e oito reais e quatro centavos), que corresponde 

ao débito das parcelas de outubro/2015 a julho de 2018.

Posto isso, intime-se a parte exequente através de seu procurador, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a adequação do rito 

processual, bem como junte aos autos atualização do débito das 03 (três) 

últimas parcelas, sob pena de indeferimento da exordial e/ou 

cancelamento da distribuição, consoante estabelece o art. 321, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 296490 Nr: 22183-84.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCSC, HMSC, GBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA MOSQUIM POLONI - 

OAB:22191-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos do art. 

319 do CPC.III. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. 

II).IV. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).V. INDEFIRO 

os pedidos de tutela de urgência pretendidos pelo requerente, quais sejam 

a exoneração da pensão alimentícia às filhas Niula Cássia Sales Carmezini 

e Heveli Marcelina Sales Carmezini, e a revisão dos alimentos ao filho 

Gabryel Wylkson Sales Carmezini, ante a ausência do preenchimento dos 

requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC.VI. 

Designe-se data para realização da audiência de mediação e conciliação, 

conforme pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca.VII. Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de mediação 

e conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser 

consignadas as seguintes observações:a) conterá apenas os dados 

necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da petição 

inicial (art. 695, § 1º do CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou da 

requerida na audiência é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º 

do CPC.c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).d) caso não haja 

acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as normas do 

procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar contestação, 

no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da realização da 

audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento apresentado pelo 

réu, além das advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil.Às 

providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 288789 Nr: 16110-96.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALDAJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARCELO RIBEIRO DE 

NOVAES - OAB:70.576/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise dos autos, verifico que as partes entabularam acordo nos 

autos tombados sob o código 26826, neste juízo, requerendo a 

desistência na presente ação, que tramitou perante o juízo de Loanda/PR.

Desta forma, tendo em vista o pedido de desistência constante nos autos 

de código 26826, a extinção do feito, por desistência das partes, é medida 

que se impõe.

Nos termos do art. 200, § único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz efeitos após a homologação judicial.

Posto isso, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO o pedido de desistência 

formulado pela requerente, e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

CPC.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

de justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 254403 Nr: 20161-87.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA FLUMIAN PIRES DE 

SALES - OAB:7354/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Posto isso, considerando o que mais dos autos consta e em consonância 

com o parecer ministerial, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de fls. 119/120, 

com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Custas pela 

parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária da justiça 

gratuita.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Ciência ao Ministério 

Público.Após, procedidas às baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 293369 Nr: 19630-64.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: mjdc

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEY OLIVEIRA NOVAIS 

JUNIOR - OAB:25.810/0, PABLO AILTON DA SILVA - OAB:17070/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. 1. Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos 

do art. 319, do CPC.2. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, 

inc. II).3. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).4. Apesar 

de a parte autora requerer alimentos provisórios no valor de R$ 1.908,00 

(mil novecentos e oito reais) verifico que não há nos autos, a 

demonstração da remuneração do requerido, assim, tendo em vista o 

trinômio necessidade-possiblidade-proporcionalidade, ARBITRO alimentos 

provisórios em favor da requerente, no valor de 50% (cinquenta por 

cento) do salário mínimo, equivalente a R$ 477,00 (quatrocentos e setenta 

e sete reais), além de 50% (cinquenta por cento) das despesas 

extraordinárias, a ser pago mensalmente pelo requerido, à requerente Sra. 

Maria Jaqueline da Costa, através de depósito em conta bancária de 

titularidade de seu procurador, Dr. Pablo Ailton da Silva, Banco Santander, 

Agência 1666, Conta Corrente 01000808-2.5. Designe-se data para 

realização da audiência de conciliação, conforme pauta de audiência 

constante no Cartório, remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de 
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Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.6. Cite-se a parte 

requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, § 2º do CPC), 

sendo que no mandado deverão ser consignadas as seguintes 

observações:a) conterá apenas os dados necessários à audiência, 

devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 296215 Nr: 21943-95.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, MURYEL DE CAMPOS RODRIGUES - OAB:23.044/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Verifico que o presente processo foi remetido da Comarca de Cuiabá/MT, 

em virtude de a genitora da criança encontrar-se residindo neste 

município, razão pela qual recebo os autos na fase em que se encontra.

 Dessa forma, dando prosseguimento ao feito:

I. Designe-se data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

II. Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, 

§ 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:

a) conterá apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);

b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.

c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).

III. Caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir 

as normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento 

apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 164832 Nr: 3031-89.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGG, JGGG, LHGG, MG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT, Naiara Cristina Tonetta - OAB:24068/MT, 

Paula Caroline Ferrarini - OAB:13321/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO FERNANDO 

AMBROSIO SALGADO - OAB:12976 OAB/MT, NAIRON CESAR DINIZ DE 

SOUSA - OAB:14034/MT

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos à fl. 342, a parte exequente informa o 

recebimento dos valores, e por consequência, requer a extinção da 

presente execução.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opina pela extinção do feito, 

ante o adimplemento do débito alimentar (fl. 343).

Deste modo, considerando que o valor do débito alimentar foi devidamente 

pago, satisfazendo a obrigação, a extinção do feito é medida que se 

impõe.

 Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 

924, inciso II c/c 925 ambos do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da Justiça Gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Por fim, PROCEDA ainda a Sra. Gestora Judiciária com o recolhimento de 

eventual mandado de prisão expedido nos autos, bem como levantamento 

de qualquer restrição realizada em desfavor do executado.

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 164831 Nr: 3029-22.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGG, JGGG, LHGG, MG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT, Paula Caroline Ferrarini - OAB:13321/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO FERNANDO 

AMBROSIO SALGADO - OAB:12976 OAB/MT, NAIRON CESAR DINIZ DE 

SOUSA - OAB:14034/MT

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos sob o código 164832, a parte 

exequente informa o recebimento dos valores, e por consequência, requer 

a extinção da presente execução.

Deste modo, considerando que o valor do débito alimentar foi devidamente 

pago, satisfazendo a obrigação, a extinção do feito é medida que se 

impõe.

 Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 

924, inciso II c/c 925 ambos do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da Justiça Gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Por fim, PROCEDA ainda a Sra. Gestora Judiciária com o recolhimento de 

eventual mandado de prisão expedido nos autos, bem como levantamento 

de qualquer restrição realizada em desfavor do executado.

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 120730 Nr: 10622-78.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MARTINS JUNQUEIRA - 

OAB:9.654 OAB/MT, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - 

OAB:7072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO FERNANDO 

AMBROSIO SALGADO - OAB:12976 OAB/MT, NAIRON CESAR DINIZ DE 

SOUSA - OAB:14034/MT

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos sob o código 164832, a parte 

exequente informa o recebimento dos valores, e por consequência, requer 

a extinção da presente execução.

Deste modo, considerando que o valor do débito alimentar foi devidamente 

pago, satisfazendo a obrigação, a extinção do feito é medida que se 

impõe.

 Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO 
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EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 

924, inciso II c/c 925 ambos do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da Justiça Gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Por fim, PROCEDA ainda a Sra. Gestora Judiciária com o recolhimento de 

eventual mandado de prisão expedido nos autos, bem como levantamento 

de qualquer restrição realizada em desfavor do executado.

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 254932 Nr: 20585-32.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEIZA DA SILVA GIMENES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO GOMES, BRUNA GOMES GIMENES, 

JOÃO GUILHERME GOMES GIMENES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o acordo entabulado entre as partes nos autos Código nº 

164832, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

de justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 253819 Nr: 19798-03.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MG, BGG, JGGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/O, JULIANO HIGINO 

DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT, Naiara Cristina Tonetta - 

OAB:24068/MT

 Vistos.

Tendo em vista o acordo entabulado entre as partes nos autos Código nº 

164832, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

de justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 105273 Nr: 4094-62.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA MARIA FERREIRA - 

OAB:DEFENSORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise ao petitório de fl. 192 este juízo realizou busca de bens em 

nome da parte executada junto ao sistema CEI/ANOREG, restando esta 

infrutífera, conforme se abstrai da consulta que segue anexa.

Desta forma, designe-se data para realização da audiência de conciliação, 

conforme pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca.

Caso não haja acordo entre as partes, intime-se a parte exequente por 

intermédio da Defensoria Pública, para no prazo de 05 (cinco) dias, indicar 

bens passíveis de penhora em nome do executado, sob pena de extinção 

do feito.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 114580 Nr: 4758-59.2009.811.0055

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RS, TLSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, EZEQUIEL SERAFIM DA PAIXÃO MAZZETO - 

OAB:23326/O, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ QUATRIN - 

OAB:10537/MT

 Vistos.

Defiro o petitório de fls. 125/128, para tanto, INTIME-SE o executado 

através de seus procuradores, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue a quitação integral do débito constante nos autos, sob pena de 

deferimento das medidas coercitivas.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218825 Nr: 8997-62.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEIAS NEVES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Certifico que encaminho os autos para intimação da parte autora, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da petição de fls.150/154.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269812 Nr: 840-32.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA FEDERAL 1ª VARA MATO GROSSO-MT, 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER CESAR DE LIMA MANZANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:4238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante determinação, intimo a parte autora, na pessoa 

de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias comprovar o 

pagamento da complementação das diligências do Oficial de Justiça, no 

valor de R$ 514,36 (quinhentos e catorze reais e trinta e seis centavos).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269810 Nr: 836-92.2018.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA MARIA FERREIRA RIBEIRO, ANA 

PAULA MODESTO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo no dia 13/11/2018, para a parte requerida 

apresentar contestação nos autos, apesar de ter sido devidamente citada 

dos termos da presente ação, conforme mandado e certidão de fls.63/64, 

portanto encaminho os autos para intimação da parte autora, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que de direito.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131652 Nr: 1416-69.2011.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO, 

ROSEMARIA TEDESCO ABRAHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Certifico que encaminho os autos para intimação da parte requerida, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da petição de 

fls.505/590 dos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151115 Nr: 11234-11.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:7485/MT, JAIR 

BATISTA DAS VIRGENS - OAB:14004/MT, NAIRON CESAR DINIZ DE 

SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Certifico que, intimo o requerente para juntar aos autos um 

substabelecimento do Dr. Jair Batista das Virgens ao Dr. Nairon César 

Diniz de Souza, uma vez que o Dr. Paulo Henrique Salmazo de Souza já 

havia transferido sem reservas os poderes conferidos pelo requerente ao 

Dr. Jair, e quando confecionou o substabelecimento de fl. 114 não possuía 

mais poderes para transferir ao Dr. Nairon. Sendo assim, intimo o 

requerente para juntar um substabelecimento do Dr. Jair ao Dr. Nairon, a 

fim de que este possa receber os valores depositados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291458 Nr: 18185-11.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMIL SANTANA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu em 07/11/2018 o prazo para o requerido purgar a 

mora, considerando que a busca e apreensão foi executada na data de 

31/10/2018, bem como em 29/11/18 decorreu o prazo para ele contestar a 

presente ação, sem qualquer manifestação nos autos, portanto encaminho 

os autos para intimação da parte autora, para requerer o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297070 Nr: 22545-86.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMBERTO PEDROSO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de busca e apreensão e 

citação, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, a serem realizadas no 

Centro desta cidade, a ser depositada em guia própria e expedida no site 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo 

"emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o 

comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155375 Nr: 4000-41.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA 

E AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSP AGROPECUÁRIA LTDA, APARECIDO DE 

LIRA RAMOS, GILNEI LUIS RIZZARDI, CLAITON DA SILVA PEREIRA, 

MARIA FRANCISCA FERRO DE RAMOS, ROSECLER GOULART PEREIRA, 

MILENA KRAINOVIC RIZZARDI, EUGENIO SGOBI NETO, ADRIANA MARIA 

SILVA CAVICCHIOLI SGOBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINI RAMOS 

RODRIGUES - OAB:10509/MT

 Certifico que intimo a parte exequente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa da oficiala de justiça de fl. 433, no prazo de 05 

(cinco)dias.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192783 Nr: 9141-70.2015.811.0055

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE CANDIDO DE MELLO, SILVELI CANDIDO 

BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - 

OAB:7072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fl. retro, 

para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 281309 Nr: 10070-98.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALMERINDA ANTUNES WEBER, VERA LUCIA WEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 
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FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fl. retro, 

para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137746 Nr: 8104-47.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA NUNES ALVES, VALMIR DA SILVA 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 41/2016, bem como 

pelo cumprimento dos atos já determinados nestes autos, intimo a parte 

autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena dos autos serem 

remetidos conclusos para extinção/arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107491 Nr: 6168-89.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORENTINO MANOEL DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 41/2016, bem como 

pelo cumprimento dos atos já determinados nestes autos, intimo a parte 

autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena dos autos serem 

remetidos conclusos para extinção/arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114583 Nr: 4760-29.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONITA SOARES DE MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 41/2016, bem como 

pelo cumprimento dos atos já determinados nestes autos, intimo a parte 

autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena dos autos serem 

remetidos conclusos para extinção/arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128599 Nr: 7497-68.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA VIEIRA DA SILVA, MARTA NAZARE DA 

SILVA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 41/2016, bem como 

pelo cumprimento dos atos já determinados nestes autos, intimo a parte 

autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena dos autos serem 

remetidos conclusos para extinção/arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134567 Nr: 4667-95.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEDRO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 41/2016, bem como 

pelo cumprimento dos atos já determinados nestes autos, intimo a parte 

autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena dos autos serem 

remetidos conclusos para extinção/arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142154 Nr: 1525-49.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROLINA DOMINGOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 41/2016, bem como 

pelo cumprimento dos atos já determinados nestes autos, intimo a parte 

autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena dos autos serem 

remetidos conclusos para extinção/arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143660 Nr: 3207-39.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALVADOR DE AQUINO FROES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 41/2016, bem como 

pelo cumprimento dos atos já determinados nestes autos, intimo a parte 

autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena dos autos serem 
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remetidos conclusos para extinção/arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145210 Nr: 4880-67.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 41/2016, bem como 

pelo cumprimento dos atos já determinados nestes autos, intimo a parte 

autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena dos autos serem 

remetidos conclusos para extinção/arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153135 Nr: 1806-68.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ALVES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 41/2016, bem como 

pelo cumprimento dos atos já determinados nestes autos, intimo a parte 

autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena dos autos serem 

remetidos conclusos para extinção/arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104520 Nr: 3338-53.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MALTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JOSELIA DE SOUZA ERMITA - OAB:11.871, 

VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 41/2016, bem como 

pelo cumprimento dos atos já determinados nestes autos, intimo a parte 

autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena dos autos serem 

remetidos conclusos para extinção/arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116006 Nr: 6047-27.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LECY ROSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 41/2016, bem como 

pelo cumprimento dos atos já determinados nestes autos, intimo a parte 

autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena dos autos serem 

remetidos conclusos para extinção/arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123381 Nr: 2383-51.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE MARIA DE ARRUDA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 41/2016, bem como 

pelo cumprimento dos atos já determinados nestes autos, intimo a parte 

autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena dos autos serem 

remetidos conclusos para extinção/arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125483 Nr: 4476-84.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURA CONCEIÇÃO BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 41/2016, bem como 

pelo cumprimento dos atos já determinados nestes autos, intimo a parte 

autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena dos autos serem 

remetidos conclusos para extinção/arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140004 Nr: 10529-47.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON DE SOUZA LOBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Departamento Jurídico do 

DETRAN-MT - OAB:, EDUARDO RAMSAY DE LACERDA - 

OAB:11892/MT, LUCAS OSVIANI - OAB:13920, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 41/2016, bem como 

pelo cumprimento dos atos já determinados nestes autos, intimo a parte 

autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena dos autos serem 

remetidos conclusos para extinção/arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto
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Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151770 Nr: 366-37.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA ALVES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 41/2016, bem como 

pelo cumprimento dos atos já determinados nestes autos, intimo a parte 

autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena dos autos serem 

remetidos conclusos para extinção/arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161163 Nr: 11562-04.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDO, ELIZANDRA FELIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 41/2016, bem como 

pelo cumprimento dos atos já determinados nestes autos, intimo a parte 

autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena dos autos serem 

remetidos conclusos para extinção/arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102914 Nr: 1751-93.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 41/2016, bem como 

pelo cumprimento dos atos já determinados nestes autos, intimo a parte 

autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena dos autos serem 

remetidos conclusos para extinção/arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103410 Nr: 2263-76.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE RAIMUNDA MARIA DE LIMA, VERGILIO 

FERREIRA DE LIMA, ZENAIDE FERREIRA DE LIMA, ZENETH FERREIRA DE 

LIMA, ZILDA FERREIRA DE LIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 41/2016, bem como 

pelo cumprimento dos atos já determinados nestes autos, intimo a parte 

autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena dos autos serem 

remetidos conclusos para extinção/arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105277 Nr: 4098-02.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENTIL LEONCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 41/2016, bem como 

pelo cumprimento dos atos já determinados nestes autos, intimo a parte 

autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena dos autos serem 

remetidos conclusos para extinção/arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105521 Nr: 4283-40.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO GONÇALVES SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 41/2016, bem como 

pelo cumprimento dos atos já determinados nestes autos, intimo a parte 

autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena dos autos serem 

remetidos conclusos para extinção/arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107739 Nr: 6399-19.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA BATISTA BUENO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 41/2016, bem como 

pelo cumprimento dos atos já determinados nestes autos, intimo a parte 

autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena dos autos serem 

remetidos conclusos para extinção/arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124446 Nr: 3442-74.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BARBARA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 41/2016, bem como 

pelo cumprimento dos atos já determinados nestes autos, intimo a parte 

autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena dos autos serem 

remetidos conclusos para extinção/arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125640 Nr: 4626-65.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA RODRIGUES ASSENCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 41/2016, bem como 

pelo cumprimento dos atos já determinados nestes autos, intimo a parte 

autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena dos autos serem 

remetidos conclusos para extinção/arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128308 Nr: 7201-46.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 41/2016, bem como 

pelo cumprimento dos atos já determinados nestes autos, intimo a parte 

autora, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena dos autos serem 

remetidos conclusos para extinção/arquivamento.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178127 Nr: 20254-55.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON AVIAÇÃO AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON FANTINEL, RAPHAEL FANTINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, HITLER SANSÃO SOBRINHO - OAB:OAB/MT 17.757, 

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864, LUCIANO DE SALES - 

OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - 

OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT, RONI CEZAR CLARO - OAB:20186-O

 INTIMAÇÃO das partes quanto a decisão de fls. 248, para comparecerem 

à Audiência designada para o dia 31 de janeiro de 2019, às 17:30hs: 

Vistos, Considerando-se a ausência de intimação regular do patrono da 

autora, redesigno a presente para o dia 31 de janeiro de 2019, às 17:30.

Atente-se o Cartório para a atualização dos registros dos patronos dos 

autores, certificando-se a regularidade de todas as intimações da 

presente redesignação. NADA MAIS, encerrou-se esta audiência, sendo 

que os presentes assinam a ata.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 154482 Nr: 3116-12.2013.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR CHIAMULERA E CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 Ex positis, julgo improcedentes os pedidos aduzidos nos embargos 

monitórios reconhecendo a idoneidade dos documentos que instruíram a 

inicial e JULGO PROCEDENTE a presente ação monitória, constituindo, de 

pleno direito, o título executivo judicial, nos termos constantes na inicial. 

com a obrigação de pagar o débito mencionado na inicial, devidamente 

atualizado e acrescidos de juros legais desde o vencimento do débito, 

determinado, por conseguinte, a conversão do mandado monitório em 

mandado executivo.Condeno ainda os requeridos ao pagamentos de 

custas e honorários arbitrados em 10% do valor da causa, 

observando-se, contudo a suspensão de exigibilidade decorrente da 

gratuidade deferida aos requeridos defendidos pela Defensoria 

Pública..Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.. P. R. I. C.Tangará 

da Serra, 13 de dezembro de 2018Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 162070 Nr: 13150-46.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BATISTA FILHO & CIA LTDA, RODOLFO JOSE 

DINIZ MAIA, DAISE FRANCIS DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR: 56.918, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial por 

Banco do Brasil S/A em face de Vatusta Fukgi & Cia Ltda, Rodolfo José 

Diniz Maia e Daise Francis de Oliveira Silva, para condenar a parte 

requerida ao pagamento da importância de R$ 76.16,48, atualizados nos 

termos da planilha de fls. 52 até o ajuizamento da ação, sendo que após o 

ajuizamento da mesma devem incidir juros legais e correção monetária 

pelo INPC.A título de sucumbência, com fundamento no princípio da 

causalidade, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios do patrono do requerente, os quais estabeleço 

em 10% do valor da condenação..Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Publique-se, registre-se, intime-se e se cumpra.Com o 

transito em julgado, arquive-se.Às providências.Tangará da Serra/MT, 11 
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de dezembro de 2018Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 291809 Nr: 18462-27.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA REIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRANÇA RAMOS - 

OAB:7821/MT, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148608 Nr: 8512-04.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITALAB CENTRO DE DIAGNOSTICOS 

LABORATORIOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA - 

OAB:23.592-O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, PATRICIA ELISA VIEIRA BRITO 

- OAB:10304-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 5.475, MARISTELA FÁTIMA MORIZZO NASCIMENTO - 

OAB:5408/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para conceder o prazo de 15(quinze) dias, para a que 

a parte autora manifeste nos autos, tudo de conformidade com o teor da 

petição da autora acostada as fls.416.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205212 Nr: 18839-03.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOVAG TRANSPORTES RODOVIARIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

15.1, impulsiono os autos para suspender os autos pelo prazo de 

90(noventa) dias, em conformidade com o teor da petição da parte autora 

acostada as fls.91. Certifico ainda que decorrido o prazo estipulado, 

impulsiono para intimar o Advogado da parte autora para dar 

prosseguimento no processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21733 Nr: 958-33.2003.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISIDORO WELTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, RODRIGO SIMÃO DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT:16910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, Marcelo Felicio Garcia - OAB:7297

 intime-se as partes para se manifestarem, então, voltem-se os autos 

conclusos para análise da extinção da ação.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106391 Nr: 5120-95.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Galli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAKASHI SHIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA KATUCHA GALLI - 

OAB:260286, JOÃO CARLOS GALLI - OAB:4.661-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL FRANCO DALIA 

NETO - OAB:6275/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de avaliação, 

ao qual será acrescido a importância referente a respectiva tarifa 

bancária, cujo depósito será efetuado por meio de Guia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos autos a 

fim de que se efetive o cumprimento do mandado JÁ EXPEDIDO NOS 

AUTOS. Tudo no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 172610 Nr: 14278-67.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDDSG, ANTONIO EURICO MELLO GOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DAS CLINICAS DE TANGARÁ DA 

SERRA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Vistos,

Intime-se pessoalmente o perito para que se manifeste expressamente 

sob os motivos para não realização da pericia, esclarecendo-o que em 

caso de silêncio, para além da designação de audiência de justificação 

com possibilidade de determinação de condução coercitiva será 

instaurado procedimento disciplinar junto a autoridade competente.

Após, conclusos para deliberação quanto a substituiçaõ do perito, 

devendo ser diligênciado e certificada a qualificação de médicos 

ortopedistas que atuem junto a Secretária Municipal de Saúde, 

oportunizando-se prévia manifestação das partes quanto a suspeições e 

impedimentos quanto ao médicos identificados.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 162070 Nr: 13150-46.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BATISTA FILHO & CIA LTDA, RODOLFO JOSE 

DINIZ MAIA, DAISE FRANCIS DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR: 56.918, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos,

I - Defiro a citação da pessoa juridica requerida, eis que esgotadas as 

diligências quanto a localização da mesma. Realizada a citação por edital e 

certificado o decurso do prazo sem apresentação de defesa, vista a 

Defensoria Pública.

II Contudo, inviável a citação por edital dos fiadores, pessoas físicas, 

enquanto o autor permanecer inerte quanto a complementação da 

qualificação dos mesmo, no que tange a filiação e data de nascimento, 
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para realização de consulta junto ao SIEL,, o que foi reiteradamente 

determinado por este Juízo. Outrossim, verifico que existem sistemas 

conveniados a este Juízo, Renajud, Bacenjud e Infojud que não depemdem 

dos dados solicitados pelo gestor, razão pela qual realizo nesta 

oportunidade a consulta aos mesmos.

Assim, antes da análise do pedido de citação por edital das pessoas 

físicas o autor deve informar a filiação e data de nascimento dos mesmos 

ou informar a impossibilidade, consignando expressamente não ter 

mantido em seus cadastros cópia dos documentos pessoais dos 

requeridos.

Sem prejuízo, proceda-se a tentativa de citação pessoal das pessoas 

físicas nos endereços novos, eventualmente obtidos pelo Renajud, 

Bacenjud e Infojud, sem prejuízo do SIEL na hipótese do autor 

complementar a qualificação dos requeridos.

Frustradas as diligências quanto às pessoas físicas, voltem-me 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 162070 Nr: 13150-46.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BATISTA FILHO & CIA LTDA, RODOLFO JOSE 

DINIZ MAIA, DAISE FRANCIS DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR: 56.918, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos,

Aguarde-se a intimação pessoal já deterinada.

Apresentadas as informações solicitadas, procedam-se as diligências 

necessárias para a localização das partes.

Permanecendo o autor inerte, conclusos para a extinção do feito sem 

julgamento do mérito.

Atualize-se o registro do feito, quanto aos novos patronos do autor.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 162070 Nr: 13150-46.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BATISTA FILHO & CIA LTDA, RODOLFO JOSE 

DINIZ MAIA, DAISE FRANCIS DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR: 56.918, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos,

Intime-se pessoalmente o representante da Instituição Financeira autora 

para que promova a citação dos requeridos no prazo legal, sob pena de 

extinção do feito sem julgamento do mérito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18201 Nr: 617-41.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides José Geier - OAB:4911, 

NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI GEIER - OAB:3437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON ROSA - 

OAB:4117-B, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - 

OAB:5.423-B/MT, TELMA DE MEDEIROS ROSA - OAB:5044-B

 intimação do autor para apresentar o endereço atualizado da senhora 

Marli de Oliveira Golon Senhoria, na qualidade de cônjuge do Executado, 

tendo em vista que a correspodencia foi devolvida com a informação não 

existe o numero, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57989 Nr: 7446-96.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VALCIR TADEU OPOLSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCESCHI FERRARINI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, Paula 

Caroline Ferrarini - OAB:13321/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Intimação do autor para recolher à custa da certidão expedida nos autos 

e retirar a mesma, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59398 Nr: 1028-11.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA DE FÁTIMA MURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, Nilton Massaharu Murai - OAB:16783-O, VLAMIR 

MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para que fique ciente do alvará eletrônico n. 

454166-9/2018 expedido nos autos no valor R$ 988,83, beneficiário Banco 

da Amazônia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105327 Nr: 4052-13.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ARISTIDES BONZANINI, REINALDO 

VILELLA BONZANINI, MARIA VILELLA BONZANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - 

OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Intimação do autor para que fique ciente do alvará eletrônico n. 

453745-9/2018 expedido nos autos no valor R$ 688,06, beneficiário Carlos 

Eduardo de Campos Borges.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168285 Nr: 9207-84.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCRÉCIA GRAMULHA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA CRISTINA MORESCHI 

- OAB:6.800 OSAB-MT

 Intimação do autor para que fique ciente do alvará eletrônico n. 

454968-6/2018 expedido nos autos no valor R$ 492,62, beneficiário Banco 

d Brasil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192316 Nr: 8754-55.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIELSON GOMES CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca do 

complemento de diligencia do oficial de justiça: Assim, solicito da parte 

Autora que providencie o complemento das conduções no valor de R$ 

440,88 (quatrocentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos) 

correspondente às diligências realizadas ao imóvel avaliado e as 

imobiliárias, a qual deverá ser depositada por meio de guia disponibilizada 

no Link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito indicando o 

Oficial de Justiça e Avaliador Marcos Antonio Detoffol, para recebimento 

dos valores, tudo em conformidade com o provimento 07/2017-CGJ. Dou 

fé. Tangará da Serra/MT., 4.12.18 (terça-feira).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192316 Nr: 8754-55.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIELSON GOMES CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983

 Intimação das partes para manifestar requerendo o que de direito acerca 

do auto de avaliação de folhas 109/111, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208374 Nr: 720-57.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO, CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTODIO DE GODOI MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 Intimação das partes para manifestar acerca do cálculo do contador 

judicial de folhas 105 v e 106, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119107 Nr: 9024-89.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDENI LUCAS LOCKS, IVONETE RAFFAELLI 

LOCKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6.240, Julierme Romero - OAB:6240/MT

 Intimação dos requeridos para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 1.319/1364.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7604 Nr: 103-93.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI, CAROLINA VITORIA DE CASTRO 

ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IRINEU ZANATTA, FERTILIZANTES 

CENTRO OESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 10.129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280-MT, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, 

MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 10.129

 Intimação do autor para manifestar requerendo o que de direito acerca da 

carta precatória juntada nos autos as folhas 1045/1062, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155927 Nr: 4535-67.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE MARIA NEVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal acerca da certidão: 

Certifico que em cumprimento a Decisão de folhas. 182 procedo o 

arquivamento em pasta própria (18) os documentos oriundos de busca 

realizada por este juízo, juntada as folhas 1043/1054 (do livro),por se 

tratar de documentos SIGILOSO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158115 Nr: 6712-04.2013.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SALVADOR PEREIRA GUERRA, 

ESPOLIO DE APARECIDA PEREIRA GUERRA, NINFA GUERRA MUNIZ, 

SALVADOR GUERRA FILHO, ERENIR NUNES GUERRA, MARIA 

APARECIDA GUERRA MARQUES, MARIA HELENA GUERRA ESTEVEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, ALINE OLIVEIRA LAMMEL - OAB:14.259-B, Rayane de 

Brito Correa Fortunato - OAB:22274-O/MT, Vinicius Dall Comune 

Hunhoff - OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CERTIDÃO ABAIXO TRANSCRITO BEM COMO REQUERER O 

QUE DE DIREITO NO PRAZO LEGAL: (CERTIDÃO): CERTIFICO que consta 

às fls. 193 a CITAÇÃO de SALVADOR GUERRA FILHO, às fls. 173, consta 

a CITAÇÃO de MARIA HELENA GUERRA ESTEVEZ e às fls. 206, a 

CITAÇÃO de MARIA APARECIDA GUERRA MARQUES.

 Às fls. 164 consta a CITAÇÃO dos demais requeridos e Confinantes.

 Certifico ainda que, a juntada da última citação foi em data de 25.10.2018, 

tendo decorrido o prazo de 15 dias sem apresentação de 

resposta/contestação por parte dos Requeridos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186100 Nr: 3635-16.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPEDITO ROMÃO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:17.555-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar quanto ao interesse ou não na 

penhora dos veículos localizados via RENAJUD , de folhas106/107, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164707 Nr: 2822-23.2014.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE APARECIDA OLIVEIRA ME, 

SOLANGE APARECIDA OLIVEIRA, Juliana Aparecida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A, ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para retirar o edital e providenciar a 

publicação e comprovação nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141332 Nr: 651-64.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO LIRA LOPES, ALEXSSANDRA 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA 

FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação do autor para fornecer o resumo da inicial para confecção do 

edital via e-mail: ts.5civel@tj.mt.gov.br, no prazo de cinco dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 170445 Nr: 11666-59.2014.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA MARIA COSTA CORSINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUEL DANIALLEN DO 

AMARAL GOMES - OAB:OAB/MT 18323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Ex positis, julgo improcedentes os pedidos aduzidos nos embargos 

monitórios reconhecendo a idoneidade dos documentos que instruíram a 

inicial e JULGO PROCEDENTE a presente ação monitória, constituindo, de 

pleno direito, o título executivo judicial, nos termos constantes na inicial. 

com a obrigação de pagar o débito de R$ 2736,00, devidamente atualizado 

e acrescidos de juros legais desde o vencimento constante nas 

respectivas cártulas, determinado, por conseguinte, a conversão do 

mandado monitório em mandado executivo.Condeno ainda a requerida ao 

pagamento de custas e honorários arbitrados em 20% do valor do débito 

apurado.Certificado o transito em julgado, intime-se o exequente para que 

apresente memória atualizada do débito..Por fim, julgo extinto o processo, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.. P. R. I. C.Tangará da Serra, 12 de dezembro de 

2018Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 119428 Nr: 9361-78.2009.811.0055

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Indefiro a diligência eis que a mesma já foi realizada de forma reiterada 

sem qualquer exito.

Assim, intime-se o autor para que promova o andamento do feito do feito 

no prazo de 60 dias, atentando-se para o fato de que o feito pende da 

citação do requerido..

Permanecendo inerte, intime-se o autor para que se manifeste sobre 

prescriação e então conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 163837 Nr: 1242-55.2014.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. HENDGES DA SILVA EPP, ALINE 

CRISTINA HENDGES DA SILVA, FLAVIO FERNANDO ZILIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:196461/SP, JEAN COLIN TALAVERA - OAB:230741/SP, 

RENATA CRISTINA TAVERNARO BRESCIANI - OAB:OAB/SP 316.000, 

VANESSA ALMEIDA LOPES - OAB:OAB/SP 341367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Autos n.º 163837

Vistos etc.

 Trata-se de ação monitória proposta por C.C.Valtra Administradora de 

Consorcios Ltda em desfavor de A; C Hendges da Silva Epp, Aline Cristina 

Hendges da Silva e Flavio Fernando Zilio da Silva, visando o recebimento 

de R$ 16.358,21 decorrente da inadimplência dos requeridos em relação a 

consórcio contratado para a aquisição de um trator.

Destaca inclusive que o bem foi aprendido e alienado extrajudicialmente, 

tendo sido o crédito obtido amortizado no saldo devedor ora cobrado.

 Frustradas todas as tentativas de citação e diligências visando, foi 

deferida a citação por edital, realizada a fls. 146, tendo sido nomeada a 

Defensoria Publica para promover a defesa das requerida citadas por 

edital.

Às fls. 164 a Defensoria Pública apresentou embargos monitórios por 

negativa geral.Às fls. 163 e seguintes o autor, antes mesmo do formal 

recebimento dos embargos, apresentou impugnação.

É o que cumpria relatar. Fundamento e decido.

 Inicialmente, considerando-se que os embargos por negativa geral tornou 

controvertida a alienação e o montante de alienação do bem, intime-se o 

autor para que apresente nota fiscal e demais documentos aptos a 

demonstrar a alienação e o valor desta.

Considerando-se ainda que o bem alienado aos requerido é diverso do 

que constou no primeiro contrato, deverá ainda apresentar extrato 

atualizado da operação, identificando a totalidade dos valores parcelas 

pagos e das parcelas inadimplidas

Apresentada a nota fiscal e demais documentos, abra-se vista, ao 

contador para que proceda o cálculo do saldo devedor na data do 

ajuizamento da presente ação, observando-se que a amortização deve se 

dar na data da efetiva alienação do bem.Após, oportunize-se o 

contraditório e a especificação de outras provas pelas partes e então 

conclusos.

Tangará da Serra/MT, 12 de dezembro 2018.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 140610 Nr: 11186-86.2011.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jabes Ferreira Celestino 

Barboza - OAB:21709/O

 Autos nº: 11186-86.2011.811.0055.

Código Apolo nº: 140610.

Vistos etc.

1. À vista da manifestação ministerial de fls. 167, CERTIFIQUE-SE se, de 

fato, foi expedida carta precatória à Comarca de Alto Araguaia/MT., com a 

finalidade de proceder à oitiva da testemunha comum Valdeir Oliveira da 

Silva. Em caso negativo, EXPEÇA-SE, consignando o prazo de sessenta 
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(60) dias para cumprimento e INTIMANDO-SE ambas as partes acerca da 

remessa da deprecada.

2. Outrossim, DESIGNO audiência de instrução para o dia 14 de março de 

2019, às 17h20min.

3. EXPEÇA-SE MANDADO DE CONDUÇÃO COERCITIVA da vítima Rogério 

Gomes dos Santos, que foi intimada para comparecer à audiência anterior 

e não o fez injustificadamente.

4. INTIMEM-SE as testemunhas comuns Deosdete Viana Santos (no 

endereço fornecido pelo Parquet às fls. 167) e Willian Lino Ribeiro, para 

comparecerem, a fim de serem ouvidas, sob as penas da lei.

5. Outrossim, considerando que a testemunha Marilene da Luz Oliveira, 

não obstante devidamente intimada, não compareceu à audiência anterior, 

injustificadamente, EXPEÇA-SE MANDADO DE CONDUÇÃO COERCITIVA 

da sobredita testemunha.

6. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa Técnica.

 CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 08 de outubro de 2018.

 Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010399-08.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA LORENZETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA ALINE DOS SANTOS MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. A planilha apresentada no ID 16485378 precisa ser novamente 

retificada. Não obstante a exequente tenha apresentado cálculo com juros 

simples, utilizou como base para esse novo cálculo o valor proveniente do 

cálculo anterior com aplicação de multa não pactuada (Id 6380574). Assim, 

caso pretenda a exequente o bloqueio de valores, deverá apresentar 

cálculo partindo do valor original do título. Intime-se o exequente para 

manifestação, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção sem resolução 

do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 12 

de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002299-52.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JAILTON DA CRUZ SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO LUIZ GAVA OAB - MT13024/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da contestação. Intimo a parte autora para 

manifestação, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000556-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO BORGES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 11 de dezembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000710-25.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENILDO APARECIDO LIQUER DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 11 de dezembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002650-25.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SATTLER GHISI ADVOGADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT0020697A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. N. DE SA & CIA. LTDA - ME (EXECUTADO)

EDILTON REZENDE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 
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escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 11 de dezembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000649-67.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PIRES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 12 de dezembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002653-77.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PELIZZERI & NUNES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA DE SOUZA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 12 de dezembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002653-77.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PELIZZERI & NUNES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA DE SOUZA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 12 de dezembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002658-02.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PELIZZERI & NUNES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TARCISIO SA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 12 de dezembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002657-17.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PELIZZERI & NUNES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEZREEL FILIPE MARQUES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 12 de dezembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002659-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PELIZZERI & NUNES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRANIR FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 12 de dezembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001382-67.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY DE SOUZA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR
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VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, 

encaminhem-se os autos ao Contador Judicial, para cálculo de eventuais 

custas pendentes e intime-se para promover o pagamento no prazo de 05 

(cinco) dias, cumprindo-se na íntegra o que estabelece o art. 574 da 

CNGC. Cumpridas as determinações, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 13 de dezembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000706-22.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLECIA MIKAELLA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Para que seja apreciado o pedido do ID 14963712, necessário 

dar início a fase de cumprimento de sentença nos termos do art. 523 e 

524, do CPC. Assim, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 dias, 

adequar o pedido em questão, sob pena de arquivamento, o que desde já 

fica determinado em caso de inércia. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 

de dezembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010663-93.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA ADRIANE GUSMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON DE TAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER RODRIGUES OAB - MT21475/O (ADVOGADO(A))

 

VISTOS. Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 13 de 

novembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002648-55.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FERREIRA DA SILVA OAB - MT22539/O (ADVOGADO(A))

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS O reclamante ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com pedido de medida de urgência, 

consistente em determinar que a reclamada seja compelida a fornecer 9 

(nove) GB de internet na linha (65) 98128-2789 e 8 GB de internet na linha 

nº (65) 98467-5074, ao argumento de que a reclamada está 

descumprimento o pactuado. FUNDAMENTO E DECIDO. Do disposto no art. 

300 do Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos 

imprescindíveis à concessão da medida almejada pela reclamante, o 

pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o 

fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Como consequência, deve estar demonstrada a 

necessidade da concessão da tutela de urgência antecipada, bem como 

que, sendo a tutela concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, 

isto é, seria ineficaz. Em juízo de rasa cognição, não verifico a presença 

dos requisitos mínimos para concessão da tutela de urgência. Não há 

nenhuma prova, nem mesmo indiciária, no sentido de que a oferta tenha se 

dado nos termos sustentados pelo reclamante: disponibilidade de internet 

de 9GB e 8GB, respectivamente, independente do modo de utilização. Ao 

revés, os próprios documentos juntados pelo reclamante, indicam que o 

consumo excedente ocorreria para utilização em aplicativo específico. 

Assim, ao menos em princípio, não é possível concluir que tenha a 

reclamada afrontado o dever de informação precisa ao consumidor 

previsto no CDC. Essa conclusão somente seria possível após a 

constatação de que a oferta tenha se dado nos termos indicados pelo 

reclamante; porém, como já sustentado acima, não há prova alguma nesse 

sentido até este momento. Ainda que se conclua pela necessidade de 

inversão do ônus da prova, é imprescindível que seja oportunizado à 

reclamada a apresentação dos elementos de prova necessários à prova 

(ou contraprova) do que foi alegado pelo reclamante, o que somente será 

possível após oportunizada a defesa. Também ausente o requisito do 

perigo da demora. O reclamante sequer indica qual seria o perigo em 

aguardar o desenrolar do feito, a justificar o deferimento da tutela de 

urgência liminarmente. Além disso, o serviço está sendo prestado na 

forma mencionada pelo reclamante há quase 5 meses (consoante 

discriminado na fatura de ID 16987680), e só agora o reclamante vem 

informar que a reclamada está descumprindo o pactuado, pleiteando 

liminarmente a referida obrigação de fazer. Com essas razões, ausentes 

os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO por ora a tutela de urgência 

almejada. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. O 

advogado que estiver patrocinando os interesses de qualquer das partes 

deverá ele próprio providenciar a habilitação no sistema PJe, através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da 

Resolução nº 03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando 
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necessário, desde já determino que a Secretaria providencie a intimação 

prevista no § 1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará 

da Serra-MT, 12 de dezembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002589-67.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEILAINE PEREIRA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do 

pedido se consubstancia na provável declaração de inexistência de débito 

e o indevido lançamento do nome do reclamante nos órgãos de proteção 

ao crédito. Não se pode olvidar que o lançamento do nome do requerente 

no banco de dados de serviços de restrição de crédito como o SERASA, 

SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de restrição no campo da 

jurisprudência, como se vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, 

quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são 

devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações 

comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa 

fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em casos de discussão judicial do 

débito, o credor está impedido de lançar o nome dos devedores no banco 

de dados de serviços de restrição de crédito. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí resultando, na maioria das vezes, 

prejuízos relevantes e que devem ser evitados. Presente, pois, o fundado 

receio de dano de difícil reparação. Como consequência, advém a 

necessidade da concessão da tutela de urgência neste tocante, pois 

fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, 

seria ineficaz. O fumus boni iuris está configurado pela alta probabilidade 

de declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome 

da reclamante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o 

periculum in mora, vez que o citado registro pode causar prejuízos ao 

reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos citados serviços de 

restrição de crédito, certamente causará outros prejuízos de difícil 

reparação. A reclamante alega que efetuou o pagamento da divida ora 

inscrita, e com o intuito de instruir seu argumento trouxe aos autos 

comprovante pagamento de um boleto da requerida na data de 06/07/2018, 

conforme ID 16674512, em consonância com a data da dívida inscrita no 

órgão de proteção de crédito, conforme extrato de ID 16674510. Levando 

em consideração o grande número de inscrições indevidas efetivadas 

pelas empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços, 

na maioria das vezes decorrente de falhas em seus sistemas 

operacionais ou da utilização indevida dos documentos pessoais da vítima 

por terceiros de má-fé, soa verossímil a alegação do reclamante, aliado ao 

fato de que não seria possível lhe impor a produção de prova de fato 

negativo, devendo a prova da existência da negociação e da pendência 

do débito, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. 

Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a existência e 

validade da negociação bem como a pendência do pagamento, a presente 

decisão poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a 

produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome da 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se para exclusão. 

Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. O 

advogado que estiver patrocinando os interesses de qualquer das partes 

deverá ele próprio providenciar a habilitação no sistema PJe, através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da 

Resolução nº 03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando 

necessário, desde já determino que a Secretaria providencie a intimação 

prevista no § 1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará 

da Serra-MT, 12 de dezembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002651-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PELIZZERI & NUNES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLY KARINA CRISTT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 
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de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 12 de dezembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002655-47.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PELIZZERI & NUNES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA MELO MONTEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 12 de dezembro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

Portaria n. 64/2018-cnpar -DF

 EXMO. DR. CÁSSIO LUÍS FURÍM, MM. JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 

DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

Considerando o disposto na Instrução Normativa n. 005/2008/DGTJ, de 

05.08.2008, que normatiza o pagamento das substituições de servidores 

durante o afastamento dos titulares dos cargos;

Considerando que a servidora Cristina Vargas Reis, Mat. 32668, 

designada para exercer a função de Gestora Judiciária da 6ª Vara da 

Comarca de Lucas do Rio Verde, estará usufruindo 10 dias de férias 

referente ao exercício 2017, no período de 05/11 à 14/11/2018.

RESOLVE:

Art. 1º- DESIGNAR a servidor Flavia Regiane Gonçalves Rossetto 

mat.12458, Auxiliar Judiciária para exercer a função de Gestora Judiciária 

Substituta da 6ª Varada Comarca de Lucas do Rio Verde, no período de 

05/11 à 14/11/2018.

 Publique-se. Registre.

 Cumpra-se. Lucas do Rio Verde,

Cássio Luís Furim

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004666-79.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES ANDRADE DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALOISIO BARBOSA CALADO NETO OAB - PB17231 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004666-79.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): MOISES ANDRADE DE LIMA RÉU: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Vistos etc. I. Na esteira do 

disposto no art. 321, em c/c o art. 319, inc. II, todos do CPC, intime-se a 

parte autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

a fim de indicar: a) Profissão do Sr. Moises Andrade de Lima; c) 

comprovar a miserabilidade econômica aduzida na inicial, juntando 

documentos necessários para a prova de tal fato, sob pena de 

indeferimento do benefício da gratuidade de justiça; II. Após, venham 

conclusos. III. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004828-74.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DACAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO(A))

CAMILA CORNACHINI DE OLIVEIRA OAB - MT25610/O (ADVOGADO(A))

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO CESAR DOMINGOS PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004828-74.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): DACAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA RÉU: BRUNO 

CESAR DOMINGOS PEREIRA Vistos etc. I. A pretensão visa ao 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição 

devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, 

de modo que a ação monitória é pertinente (CPC, art. 700). II. Defiro a 
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expedição do mandado, nos termos pedidos na inicial, concedendo à parte 

requerida o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento 

de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à 

causa (CPC, art. 701), ficando isenta do pagamento de custas 

processuais caso cumpra o mandado no prazo (CPC, art. 700, § 1º). III. 

Conste ainda do mandado que, no mesmo prazo acima assinalado, a parte 

requerida poderá opor embargos (CPC, art. 702), e que, caso não haja o 

cumprimento do mandado e nem a apresentação de embargos, 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade (CPC, art. 701, § 2º). IV. 

Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004849-50.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DACAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO(A))

CAMILA CORNACHINI DE OLIVEIRA OAB - MT25610/O (ADVOGADO(A))

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. TORNEARIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004849-50.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): DACAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA RÉU: R. D. 

TORNEARIA LTDA - ME Vistos etc. I. A pretensão visa ao cumprimento de 

obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente 

instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a 

ação monitória é pertinente (CPC, art. 700). II. Defiro a expedição do 

mandado, nos termos pedidos na inicial, concedendo à parte requerida o 

prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à 

causa (CPC, art. 701), ficando isenta do pagamento de custas 

processuais caso cumpra o mandado no prazo (CPC, art. 700, § 1º). III. 

Conste ainda do mandado que, no mesmo prazo acima assinalado, a parte 

requerida poderá opor embargos (CPC, art. 702), e que, caso não haja o 

cumprimento do mandado e nem a apresentação de embargos, 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade (CPC, art. 701, § 2º). IV. 

Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004877-18.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO JOSE REIS (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004877-18.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE RÉU: LEANDRO JOSE REIS Vistos 

etc. I. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita 

sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente 

(CPC, art. 700). II. Defiro a expedição do mandado, nos termos pedidos na 

inicial, concedendo à parte requerida o prazo de 15 (quinze) dias para o 

cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por 

cento) do valor atribuído à causa (CPC, art. 701), ficando isenta do 

pagamento de custas processuais caso cumpra o mandado no prazo 

(CPC, art. 700, § 1º). III. Conste ainda do mandado que, no mesmo prazo 

acima assinalado, a parte requerida poderá opor embargos (CPC, art. 

702), e que, caso não haja o cumprimento do mandado e nem a 

apresentação de embargos, constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade (CPC, art. 

701, § 2º). IV. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004891-02.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON BORGES CORREA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004891-02.2018.8.11.0045. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: EDILSON BORGES 

CORREA Vistos etc. I. Cite-se a parte executada para que efetue o 

pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, 

art. 829, caput), ou indique bens passíveis de penhora, cientificando-a 

também de que poderá opor embargos (CPC, arts. 914 e 915), 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC. II. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 

dívida, os quais serão reduzidos pela metade, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, art. 827, § 1º). III. Do mandado 

de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte 

executada (CPC, art. 829, § 1º). IV. Não sendo encontrada a parte 

executada, o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, promovendo-se, na sequência, o 

procedimento inserto no § 1º do art. 830 do CPC. V. Caso a parte 

executada possua cadastro na forma do art. 246, § 1º, e art. 1.051, do 

CPC, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente eletrônica. 

VI. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004923-07.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (EXECUTADO)

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO (EXECUTADO)

MAURO LUIZ TRETTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004923-07.2018.8.11.0045. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: SANDRA MARIA 

GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME, MAURO LUIZ TRETTO, SANDRA 

MARIA GOBBI TRETTO Vistos etc. I. Cite-se a parte executada para que 

efetue o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado da 

citação (CPC, art. 829, caput), ou indique bens passíveis de penhora, 

cientificando-a também de que poderá opor embargos (CPC, arts. 914 e 

915), independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC. II. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 

dívida, os quais serão reduzidos pela metade, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, art. 827, § 1º). III. Do mandado 

de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte 

executada (CPC, art. 829, § 1º). IV. Não sendo encontrada a parte 

executada, o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, promovendo-se, na sequência, o 

procedimento inserto no § 1º do art. 830 do CPC. V. Caso a parte 

executada possua cadastro na forma do art. 246, § 1º, e art. 1.051, do 

CPC, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente eletrônica. 

VI. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito
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Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004925-74.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON BORGES CORREA (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004925-74.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE RÉU: EDILSON BORGES CORREA 

Vistos etc. I. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita 

sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente 

(CPC, art. 700). II. Defiro a expedição do mandado, nos termos pedidos na 

inicial, concedendo à parte requerida o prazo de 15 (quinze) dias para o 

cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por 

cento) do valor atribuído à causa (CPC, art. 701), ficando isenta do 

pagamento de custas processuais caso cumpra o mandado no prazo 

(CPC, art. 700, § 1º). III. Conste ainda do mandado que, no mesmo prazo 

acima assinalado, a parte requerida poderá opor embargos (CPC, art. 

702), e que, caso não haja o cumprimento do mandado e nem a 

apresentação de embargos, constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade (CPC, art. 

701, § 2º). IV. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004786-25.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS (AUTOR(A))

D. S. A. (AUTOR(A))

FRANCISCO DE AZEVEDO (AUTOR(A))

EDUARDO FERON SANTOS AZEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO(A))

HELTON HELLMANN OAB - MT25365/O (ADVOGADO(A))

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA OAB - MT20645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA APARECIDA DOS SANTOS AZEVEDO (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004786-25.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): FRANCISCO DE AZEVEDO, GUSTAVO HENRIQUE DOS 

SANTOS, EDUARDO FERON SANTOS AZEVEDO, DOUGLAS SANTOS 

AZEVEDO RÉU: SELMA APARECIDA DOS SANTOS AZEVEDO Vistos etc. 

1. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior 

revogação. 2. Nomeio como inventariante o requerente FRANCISCO DE 

AZEVEDO, que prestará compromisso em 05 (cinco) dias, e declarações, 

com valor dos bens e plano de partilha, em 20 (vinte) dias subsequentes 

(CPC, art. 620). 3. Caso necessário, intime-se, após, a Fazenda Pública da 

localização do imóvel (CPC, art. 626), para que se manifeste sobre os 

valores da avaliação dada pelo Inventariante, podendo, se dela discordar, 

juntar prova de cadastro, em 15 (quinze) dias (art. 629, CPC), ou atribuir 

diretamente novos valores, que poderão ser aceitos pelos interessados 

(art. 634, CPC), para o que devem ser manifestar expressamente. 4. 

Citem-se os herdeiros, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

encaminhando-se cópia das primeiras declarações (art. 627, do CPC). 5. 

Havendo concordância quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores nela atribuídos para fins de avaliações para partilha e/ou 

recolhimento de ITCD, venham imediatamente as últimas declarações, já 

com comprovação do recolhimento dos Impostos Estaduais, certidões 

negativas de débitos fiscais expedidas pelas Fazendas Públicas Federal, 

Estadual e Municipal em nome do inventariado e esboço de partilha final. 6. 

Após, havendo interesse de incapazes no feito, dê-se vista ao Ministério 

Público. 7. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004896-24.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BARBOZA ROCHA OAB - MT0019067A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (RÉU)

MK ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004896-24.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): MARISA FERNANDES DA SILVA RÉU: MK 

ELETRODOMESTICOS MONDIAL S.A., ELETROMAR MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos etc. I. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita ao autor, na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. II. Proceda-se 

com a citação dos requeridos quanto aos termos da petição inicial. 

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC art. 341 c.c 344) e que o prazo para oferecer contestação é de 

quinze (15) dias, cujo termo inicial encontra-se delineado no artigo 335 do 

CPC, entretanto, por se tratar de advocacia pública, deve-se atentar-se ao 

dispositivo no art. 183, CPC. III. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004945-65.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON TOZZI BELMONT (EXECUTADO)

CLEIA CANDIDA RODRIGUES BELMONT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004945-65.2018.8.11.0045. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: CLEIA CANDIDA 

RODRIGUES BELMONT, GILSON TOZZI BELMONT Vistos etc. I. Cite-se a 

parte executada para que efetue o pagamento da dívida, no prazo de 03 

(três) dias, contado da citação (CPC, art. 829, caput), ou indique bens 

passíveis de penhora, cientificando-a também de que poderá opor 

embargos (CPC, arts. 914 e 915), independentemente de penhora, 

depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o 

caso, na forma do art. 231 do CPC. II. Fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) do valor da dívida, os quais serão reduzidos pela 

metade, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, 

art. 827, § 1º). III. Do mandado de citação constarão, também, a ordem de 

penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação da parte executada (CPC, art. 829, § 1º). IV. Não 

sendo encontrada a parte executada, o oficial de justiça deverá arrestar 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, promovendo-se, 

na sequência, o procedimento inserto no § 1º do art. 830 do CPC. V. Caso 

a parte executada possua cadastro na forma do art. 246, § 1º, e art. 

1.051, do CPC, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente 

eletrônica. VI. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004952-57.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE CASTRO CINTRA OAB - GO48624-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO SENA VERAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004952-57.2018.8.11.0045. 

EXEQUENTE: SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 

EXECUTADO: RENATO SENA VERAS Vistos etc. I. Cite-se a parte 

executada para que efetue o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) 

dias, contado da citação (CPC, art. 829, caput), ou indique bens passíveis 

de penhora, cientificando-a também de que poderá opor embargos (CPC, 

arts. 914 e 915), independentemente de penhora, depósito ou caução, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 

do CPC. II. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do 

valor da dívida, os quais serão reduzidos pela metade, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, art. 827, § 1º). III. Do mandado 

de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte 

executada (CPC, art. 829, § 1º). IV. Não sendo encontrada a parte 

executada, o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, promovendo-se, na sequência, o 

procedimento inserto no § 1º do art. 830 do CPC. V. Defiro a inclusão do 

nome do(s) executado(s) em cadastros de inadimplentes (CPC, art. 782, § 

3º), observando-se o valor atribuído à execução. A inscrição será 

cancelada imediatamente se for efetuado pagamento, se for garantida a 

execução ou se for extinta por qualquer outro motivo (CPC, art. 782, § 4º). 

VI. Caso a parte executada possua cadastro na forma do art. 246, § 1º, e 

art. 1.051, do CPC, a citação deverá ser feita de maneira 

preferencialmente eletrônica. VII. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004953-42.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VERDE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME (EXECUTADO)

JONAS DAL MOLIN (EXECUTADO)

LEDA DELMINA LORENZI DAL MOLIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004953-42.2018.8.11.0045. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: VIA VERDE TURISMO 

E VIAGENS LTDA - ME, LEDA DELMINA LORENZI DAL MOLIN, JONAS DAL 

MOLIN Vistos. I. Cuida-se de pedido de execução por quantia certa 

fundada em titulo executivo judicial consoante art. 515 do CPC. Alterem-se, 

pois, os registros da distribuição e capa dos autos. II. Nos termos do art. 

24, §1º da Lei nº 8.906/94 – EOAB – é possível a pretensão de execução 

da verba honorária nos próprios autos em que o causídico desenvolveu 

seu trabalho, é de faculdade do mesmo. III. Havendo demonstrativo 

discriminado do crédito e atendidas as determinações constantes no art. 

524 do CPC, intime-se a parte executada para pagar o débito, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis (art. 219 do CPC), acrescido das custas da 

execução (art. 523 do CPC). Caso não haja pagamento voluntário, o débito 

será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), devendo ser expedido, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação 

(art. 523, §§ 1º e 3º, do CPC). IV. Efetuado o pagamento parcial do débito, 

a multa e os honorários incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, do CPC). 

V. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário sem que este ocorra, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (art. 525, caput, do CPC). VI. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cumpra-se. Às providencias. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004960-34.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE KEHL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE OAB - MT21579/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANDRO MARCOS GUZZO (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004960-34.2018.8.11.0045. 

AUTOR(A): ANA CAROLINE KEHL RÉU: ELIANDRO MARCOS GUZZO 

Vistos etc. I. Apesar da autora se intitular como hipossuficiente, inexistem 

quaisquer elementos capazes de demonstrar que a mesma não possui 

capacidade de arcar com as custas processuais, eis que não trouxe aos 

autos documentos comprobatórios. II. Sendo assim, intime-se a autora 

para emendar a inicial (art. 321 do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial, a fim de: a) comprovar a miserabilidade 

econômica aduzida na inicial, juntando documentos necessários para a 

prova de tal fato, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de 

justiça; b) indicar endereço eletrônico; III. Intime-se. Cumpra-se. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005036-58.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DOMINGOS AQUINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1005036-58.2018.8.11.0045. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: LUIZ DOMINGOS 

AQUINO Vistos etc. I. Cite-se a parte executada para que efetue o 

pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, 

art. 829, caput), ou indique bens passíveis de penhora, cientificando-a 

também de que poderá opor embargos (CPC, arts. 914 e 915), 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC. II. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 

dívida, os quais serão reduzidos pela metade, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, art. 827, § 1º). III. Do mandado 

de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte 

executada (CPC, art. 829, § 1º). IV. Não sendo encontrada a parte 

executada, o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, promovendo-se, na sequência, o 

procedimento inserto no § 1º do art. 830 do CPC. V. Caso a parte 

executada possua cadastro na forma do art. 246, § 1º, e art. 1.051, do 

CPC, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente eletrônica. 

VI. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005225-36.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EXEQUENTE)

ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE CASTRO CINTRA OAB - GO48624-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TULIO CEZAR MORAES DA SILVA FARIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1005225-36.2018.8.11.0045. 

EXEQUENTE: SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ANTARES 

EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA EXECUTADO: TULIO CEZAR 

MORAES DA SILVA FARIAS Vistos etc. I. Defiro o benefício da gratuidade 
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processual. II. Cite-se a parte executada para que efetue o pagamento da 

dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829, 

caput), ou indique bens passíveis de penhora, cientificando-a também de 

que poderá opor embargos (CPC, arts. 914 e 915), independentemente de 

penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC. III. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da dívida, os quais serão 

reduzidos pela metade, no caso de integral pagamento no prazo de 03 

(três) dias (CPC, art. 827, § 1º). IV. Do mandado de citação constarão, 

também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial 

de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de 

tudo lavrando-se auto, com intimação da parte executada (CPC, art. 829, § 

1º). V. Não sendo encontrada a parte executada, o oficial de justiça 

deverá arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

promovendo-se, na sequência, o procedimento inserto no § 1º do art. 830 

do CPC. VI. Defiro a inclusão do nome do(s) executado(s) em cadastros 

de inadimplentes (CPC, art. 782, § 3º), observando-se o valor atribuído à 

execução. A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado 

pagamento, se for garantida a execução ou se for extinta por qualquer 

outro motivo (CPC, art. 782, § 4º). VII. Caso a parte executada possua 

cadastro na forma do art. 246, § 1º, e art. 1.051, do CPC, a citação deverá 

ser feita de maneira preferencialmente eletrônica. VIII. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005240-05.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ROSA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1005240-05.2018.8.11.0045. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: LUIZ ROSA DOS 

SANTOS Vistos etc. I. Cite-se a parte executada para que efetue o 

pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, 

art. 829, caput), ou indique bens passíveis de penhora, cientificando-a 

também de que poderá opor embargos (CPC, arts. 914 e 915), 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC. II. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 

dívida, os quais serão reduzidos pela metade, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, art. 827, § 1º). III. Do mandado 

de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte 

executada (CPC, art. 829, § 1º). IV. Não sendo encontrada a parte 

executada, o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, promovendo-se, na sequência, o 

procedimento inserto no § 1º do art. 830 do CPC. V. Caso a parte 

executada possua cadastro na forma do art. 246, § 1º, e art. 1.051, do 

CPC, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente eletrônica. 

VI. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000299-80.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS MOREIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1000299-80.2016.8.11.0045 

REQUERENTE: MESSIAS MOREIRA GONCALVES REQUERIDO: TIM 

CELULAR S/A Vistos etc. As partes entabularam acordo, conforme se 

verifica na petição de fl. id. 5775563. Desta forma, como as partes 

apresentam ao juízo solução pacificadora para o litígio, e sendo direito 

transigível, é devida a homologação por ato judicial. Isto posto, homologo o 

acordo apresentado, que passa a fazer parte da presente sentença, para 

que surta seus jurídicos efeitos, inclusive a constituição de título judicial 

para fins executivos, se for o caso. A homologação segue a 

fundamentação do art. 487, III, do Código de Processo Civil, para tanto, 

extinguindo o presente processo com resolução de mérito. Eventuais 

custas processuais remanescentes em conformidade com o acordo 

entabulado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do 

Rio Verde-MT, 23 de maio de 2017. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000299-80.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS MOREIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1000299-80.2016.8.11.0045 

REQUERENTE: MESSIAS MOREIRA GONCALVES REQUERIDO: TIM 

CELULAR S/A Vistos etc. As partes entabularam acordo, conforme se 

verifica na petição de fl. id. 5775563. Desta forma, como as partes 

apresentam ao juízo solução pacificadora para o litígio, e sendo direito 

transigível, é devida a homologação por ato judicial. Isto posto, homologo o 

acordo apresentado, que passa a fazer parte da presente sentença, para 

que surta seus jurídicos efeitos, inclusive a constituição de título judicial 

para fins executivos, se for o caso. A homologação segue a 

fundamentação do art. 487, III, do Código de Processo Civil, para tanto, 

extinguindo o presente processo com resolução de mérito. Eventuais 

custas processuais remanescentes em conformidade com o acordo 

entabulado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do 

Rio Verde-MT, 23 de maio de 2017. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000664-37.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANI PEREIRA DE SOUZA OAB - MT21223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1000664-37.2016.8.11.0045. AUTOR: 

JUCELIA CARDOSO DE SOUZA RÉU: REGINALDO ALVES SOUZA Vistos 

etc. Jucélia Cardoso de Souza Alves e Reginaldo Alves de Souza, 

requereram a homologação de acordo acerca da partilha de bens e do 

divórcio, conforme Termo de Acordo juntado ao feito. É o relato 

necessário. Decido. Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO por sentença o 

acordo apresentado pelas partes, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, e, como consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. A 

interessada voltará a usar o nome de solteira, qual seja, Jucelia Cardoso 

de Souza. Isento de custas, eis que defiro aos requerentes os benefícios 

da Assistência Judiciária Gratuita. Transitada em julgado, procedam-se as 

baixas pertinentes e arquive-se os autos. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000664-37.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANI PEREIRA DE SOUZA OAB - MT21223/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

R. A. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1000664-37.2016.8.11.0045. AUTOR: 

JUCELIA CARDOSO DE SOUZA RÉU: REGINALDO ALVES SOUZA Vistos 

etc. Jucélia Cardoso de Souza Alves e Reginaldo Alves de Souza, 

requereram a homologação de acordo acerca da partilha de bens e do 

divórcio, conforme Termo de Acordo juntado ao feito. É o relato 

necessário. Decido. Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO por sentença o 

acordo apresentado pelas partes, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, e, como consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. A 

interessada voltará a usar o nome de solteira, qual seja, Jucelia Cardoso 

de Souza. Isento de custas, eis que defiro aos requerentes os benefícios 

da Assistência Judiciária Gratuita. Transitada em julgado, procedam-se as 

baixas pertinentes e arquive-se os autos. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005142-20.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIAS MARINHO LOURENOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1005142-20.2018.8.11.0045. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ADONIAS MARINHO LOURENOS 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS 

Vistos etc. I. Adotando os parâmetros estabelecidos pelo Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240-MG, 

com repercussão geral reconhecida, (art. 543-B do CPC), Rel. Ministro 

LUÍS ROBERTO BARROSO, PLENÁRIO, julgado em 03/09/2014, DJe 

10/11/2014, determino a SUSPENSÃO do presente feito, a fim de que a 

parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, promova o requerimento 

administrativo junto ao INSS, requisitando o benefício que está sendo 

pleiteado na via judicial, sob pena de extinção do processo. II. Comprovado 

o requerimento administrativo (dentro do prazo assinalado), a autarquia 

requerida terá o prazo de até 90 (noventa) dias para se manifestar, e, 

caso negue o benefício, a ação judicial continuará normalmente, uma vez 

que ficou demonstrado o interesse de agir. Caso o benefício seja 

concedido administrativamente, o processo será extinto. III. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005338-87.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON MACIEL DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1005338-87.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

JEFERSON MACIEL DOS SANTOS RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. I. Adotando os parâmetros estabelecidos 

pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral reconhecida, (art. 543-B do CPC), 

Rel. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, PLENÁRIO, julgado em 

03/09/2014, DJe 10/11/2014, determino a SUSPENSÃO do presente feito, a 

fim de que a parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, promova o 

requerimento administrativo junto ao INSS, requisitando o benefício que 

está sendo pleiteado na via judicial, sob pena de extinção do processo. II. 

Comprovado o requerimento administrativo (dentro do prazo assinalado), a 

autarquia requerida terá o prazo de até 90 (noventa) dias para se 

manifestar, e, caso negue o benefício, a ação judicial continuará 

normalmente, uma vez que ficou demonstrado o interesse de agir. Caso o 

benefício seja concedido administrativamente, o processo será extinto. III. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005030-51.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GINAURA MARTINS BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1005030-51.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

GINAURA MARTINS BRITO RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de ação que visa a concessão de 

aposentadoria por invalidez ou auxílio doença, com pedido de concessão 

de tutela de urgência e produção de prova em caráter emergencial. É o 

breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. Inicialmente, defiro o 

processamento gratuito. Conforme se extrai da dicção do artigo 300 do 

novel Código de Processo Civil, para o deferimento da denominada tutela 

de urgência, imprescindível se mostra a demonstração de probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem o caso, tenho 

que a tutela de urgência vindicada não encontra guarida neste momento. 

Isso porque, de acordo com a Lei nº 8.213/91, são requisitos 

indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de auxílio 

doença ou aposentadoria por invalidez: a) a qualidade de segurado; b) a 

carência de 12 (doze) contribuições mensais (com exceção das hipóteses 

enumeradas no art. 26, III, c/c art. 39, I,); e c) a incapacidade parcial ou 

total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria 

por invalidez) para atividade laboral. Pela exceção legal, verifica-se que a 

concessão do benefício de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez 

ao trabalhador rural independe do cumprimento da carência exigida em lei 

(artigo 26, III, c/c artigo 39, I, da Lei nº 8.213/91). Todavia, segundo a 

legislação de regência (§ 3º do art. 55 da Lei n. 8.213/91) e o disposto nas 

Súmulas 149 do STJ e 27 do TRF da 1ª Região, a comprovação da 

atividade rural está adstrita à existência de início de prova material, 

corroborada por prova testemunhal. Assim, ainda que haja nos autos início 

de prova material do exercício do trabalho rural, há que se provar também 

pela prova testemunhal a condição de segurado especial. Diante do 

exposto, INDEFIRO a tutela de urgência postulada, sem prejuízo da 

reapreciação do pedido após a realização da audiência instrutória. 

Outrossim, com fundamento no princípio da durabilidade razoável do 

processo (CF, art. 5º, LXXVIII), antes de designar audiência de instrução e 

julgamento, DEFIRO a realização antecipada de perícia médica. Com efeito, 

para a realização da perícia médica, nomeio para atuar como expert deste 

Juízo o Dr. Guido Vaca Cespedes, CRM/MT 5084, devendo apresentar o 

laudo no prazo de 30 (trinta) dias a contar do início dos trabalhos. Caso o 

Perito aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00, 

nos termos da Tabela V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de 

outubro de 2014, do Conselho da Justiça Federal. Os quesitos da parte 

autora já se encontram aos autos. Por outro lado, em relação aos quesitos 

do INSS, junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo 

Instituto requerido nas demandas previdenciárias. Vale ressaltar que, a 

Medida Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, 

que altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios 

da Previdência Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17, é 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. Com o laudo nos autos, cite-se o Instituto requerido para que 
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responda a presente ação, se quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, 

conforme inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil. Consigne-se 

no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela requerente. Intimem-se as 

partes sobre o resultado da perícia, podendo os assistentes técnicos 

eventualmente indicados pelas partes oferecerem seus pareceres, no 

prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 477, 

§1º do Código de Processo Civil. Em seguida, imediatamente conclusos 

para designação de audiência. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004760-27.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO 

VERDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT18857/O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004760-27.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO 

VERDE RÉU: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE Vistos etc. 1. Trata-se 

de “Ação Ordinária” ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LUCAS DO RIO VERDE em face do MUNICÍPIO 

DE LUCAS DO RIO VERDE. 2. DECIDO. Como é sabido, com a elevação 

desta Comarca para a Terceira Entrância (Resolução nº 08/2014/TP), 

houve a instalação de mais duas Varas – Quinta e Sexta – dentre estas à 

Quinta Vara foi atribuída a Jurisdição dos Juizados Especiais Cível e 

Criminal e do Juizado Especial da Fazenda Pública, que passou, desde 

então, a existir nesta Comarca. Consta no art. 2º da Lei nº 12.153/09 que 

ao Juizado Especial da Fazenda Pública compete “processar, conciliar e 

julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos”. Tal competência, segundo prevê o §4º da mesma Lei, é absoluta 

onde estiver instalado o Juizado. A Resolução nº 04/2014/TP reforça a 

competência dos referidos Juizados no âmbito do Poder Judiciário deste 

Estado, exemplificando as ações de sua esfera de atuação, como a 

demanda indenizatória. Ademais, consoante art. 24 da Lei 12.153/09, não 

serão remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública as demandas 

ajuizadas até a data de sua instalação, o que não é o caso do presente 

feito que seu ajuizamento deu-se no ano de 2015. Nesse sentido: Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 

60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA. Verificando-se estarem atendidos os requisitos dos 

artigos 2.º, 5.º, I e II, da Lei n.º 12.153/09, a par de não se tratar de ação 

excepcionada pelo § 1.º do artigo 2.º, a competência absoluta para o 

processamento e julgamento da presente ação, que versa sobre anulação 

de ato administrativo, por inobservância ao devido processo legal, e foi 

ajuizada após o advento da Resolução n.º 925/12-COMAG, é do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. (Conflito de Competência Nº 70069548675, 

Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio 

José Abreu Lima da Rosa, Julgado em 19/05/2016). (TJ-RS - CC: 

70069548675 RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de 

Julgamento: 19/05/2016, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 27/05/2016). Assim, considerando o 

valor da presente causa e que a demanda foi proposta em desfavor de 

Autarquia Estadual, tem-se que a competência para o seu processamento 

é do Juizado Especial da Fazenda Pública. 3. Diante do exposto, DECLARO 

a incompetência deste Juízo para apreciar a presente demanda, 

determinando a remessa destes autos à Quinta Vara desta Comarca. 

Intimem-se. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Vara 

competente. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1005128-36.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI CATARINA CATTANI CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DE ALENCAR OAB - MT8168/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (RÉU)

ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1005128-36.2018.8.11.0045. Vistos etc. I. Recebo a petição 

inicial e defiro o prazo de 05 (cinco) dias para o depósito da quantia 

especificada (CPC, art. 542, I). II. Não sendo realizado o depósito, o 

processo será extinto sem resolução do mérito (CPC, art. 542, parágrafo 

único). III. Realizado o depósito, cite-se a parte requerida para levantá-lo 

ou oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se o 

disposto no art. 544 do CPC, que enumera as defesas cabíveis na 

contestação. IV. A alegação de que o depósito não é integral só será 

admissível se a parte requerida indicar o montante que entende devido 

(CPC, art. 544, parágrafo único). Alegada a insuficiência do depósito e 

indicado o montante que se entende devido, à parte autora é lícita a 

complementação, no prazo de 10 (dez) dias, contado da intimação (CPC, 

art. 545). Por outro lado, poderá a parte requerida levantar desde logo a 

quantia ou a coisa depositada, com a consequente liberação parcial da 

parte autora, prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida 

(CPC, art. 545, § 1º). V. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004653-80.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAROELDO ALVES DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1004653-80.2018.8.11.0045. Vistos etc. I. O valor da causa 

em ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/69 tem 

expressão econômica clara e precisa, qual seja, o valor da dívida. Isso 

porque, o escopo final da instituição financeira é o pagamento integral do 

débito, sendo a retomada do bem apenas um meio para consecução do 

objetivo maior. II. Nesta senda, tem-se que o valor da causa na ação de 

busca e apreensão deve corresponder ao montante das prestações 

vencidas inadimplidas (com os encargos moratórios eventualmente 

incidentes), bem como das prestações vincendas, ou seja, ao valor 

integral do débito. Nesse sentido: “AGRAVO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VALOR DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DO 

ART. 259, I, DO CPC. EQUIVALÊNCIA AO SALDO DEVEDOR EM ABERTO. 

POSIÇÃO PERFILHADA PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Na esteira dos precedentes do C. 

STJ, para efeito de atribuição do valor da causa em ação de busca e 

apreensão de bem móvel financiado com cláusula de alienação fiduciária, 

é de ser considerado o saldo contratual devedor em aberto (parcelas 

vencidas e vincendas). Sob pena de suprimir um grau de jurisdição, 

caberá ao Juiz a quo decidir sobre o pedido de liminar de busca e 

apreensão do bem descrito na petição inicial. (TJSP - Relator(a): Adilson 

de Araujo; Comarca: Poá; Órgão julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; 

Data do julgamento: 29/03/2016; Data de registro: 29/03/2016)” III. In casu, 

a despeito de o autor ter instruído a petição inicial com planilha de débito 

no valor de R$ 15.203,48 (quinze mil e duzentos e três reais e quarenta e 

oito centavos), atribuiu à causa o valor de R$ 6.294,98 (seis mil e 

duzentos e noventa e quatro reais e noventa e oito centavos). IV. Sendo 

assim, e atento ao que dispõe o § 3º do art. 292 do CPC, CORRIJO DE 

OFÍCIO o valor da causa para o valor de R$ 15.203,48 (quinze mil e 

duzentos e três reais e quarenta e oito centavos). Procedam-se as 

alterações pertinentes. V. Em seguida, intime-se a parte autora para o 

recolhimento da diferença das custas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo (CPC, art. 290). VI. 

Após, retornem conclusos. VII. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005217-59.2018.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO BEZERRA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1005217-59.2018.8.11.0045. Vistos etc. I. O sistema PJE não 

identificou nenhuma guia de recolhimento vinculada ao presente feito. II. 

Nos termos do disposto no art. 2º, §4º, do Provimento nº 22/2016 da CGJ, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a 

juntada da(s) guia(s) das custas e taxas judiciárias, com a comprovação 

dos respectivos recolhimentos, sob pena de extinção do feito. III. Após, 

retornem conclusos. IV. Cumpra-se. Às providências. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003210-31.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ILDERLENE DE SOUSA SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1003210-31.2017.8.11.0045. Vistos etc. I. Em atenção ao 

disposto no art. 60, §8º, da Lei nº 8.213/91, prorrogo o prazo de duração 

do benefício deferido na decisão inicial (id 9688093), por 120 (cento e 

vinte) dias, a contar da presente decisão, a fim de que a demanda se 

encerre sem prejuízo à parte autora. Tenho que este tempo será hábil para 

a realização dos atos processuais até a sentença. II. Intime-se com 

urgência a autarquia requerida para fins de reativação/manutenção do 

benefício, observando-se o prazo acima fixado. III. No mais, aguarde-se o 

decurso do prazo para a apresentação de contestação e manifestação do 

INSS quanto à perícia realizada, e, após, retornem imediatamente 

conclusos para a prolação de sentença. IV. Cumpra-se. Às providências. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004719-60.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILDEON DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOPPE JANNE LIMA DOS REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1004719-60.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: GILDEON DOS SANTOS, JOPPE JANNE LIMA DOS REIS 

REQUERIDO: ESTE JUÍZO Vistos etc. As partes entabularam acordo 

conforme se verifica na petição retro. Desta forma, como as partes 

apresentam ao juízo solução pacificadora para o litígio, e não havendo 

afronta aos direitos tutelados, é devida a homologação por ato judicial. 

Isso posto, homologo o presente acordo, que passa a fazer parte da 

presente sentença, para que surta seus jurídicos efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso. A 

homologação segue a fundamentação do art. 487, III, do Código de 

Processo Civil, para tanto, extinguindo o presente processo com 

resolução de mérito. Sem custas ou honorários em razão da gratuidade de 

justiça deferida neste ato. Com o trânsito em julgado, proceda-se às 

baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002726-79.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARGIRA BERLANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1002726-79.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: ARGIRA BERLANDA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL “Vistos etc. 1. Argira Berlanda Patat, qualificado(a) 

nos autos, propôs a presente ação previdenciária em face do Instituto 

Nacional de Seguridade Social – INSS, visando a concessão de 

aposentadoria por idade mista, alegando, em síntese, preencher os 

requisitos legais para tanto. Informa que possui mais de 60 (sessenta 

anos) anos e que durante parte de sua vida exerceu atividade rurícolas 

em regime de economia familiar até que passou a exercer trabalho urbano, 

adquirindo vínculo empregatício. Instruiu a exordial com documentos. 

Citado, o requerido apresentou contestação (Id 15197525), aduzindo que 

a autora não faz jus a aposentadoria por idade híbrida, pois tal benefício é 

destinado aos trabalhadores rurais, sendo que a requerente na data de 

seu requerimento administrativo, bem como na data em que completou o 

requisito etário, não era mais trabalhadora rural. Postula, assim, a 

improcedência do pedido, nos termos da lei. A parte autora apresentou 

impugnação (Id. 16322071) rechaçando os argumentos expendidos na 

peça contestaria, e pugnando pela procedência dos pedidos contidos na 

exordial. Durante a presente audiência de instrução foram ouvidas duas 

testemunhas por ela arroladas. Em debates, a parte autora pleiteou pelo 

reconhecimento da aposentadoria por idade à autora, tendo a autarquia ré 

permanecido silente, ante a ausência ao presente ato. 2. É o breve 

relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. A concessão da aposentadoria do(a) 

trabalhador(a) rural por idade, prevista no artigo 48 do Plano de Benefícios 

da Previdência Social (Lei 8.213/91), está condicionada ao preenchimento 

de dois requisitos: a) idade mínima de sessenta (60) anos para o homem e 

de cinquenta e cinco (55) anos para a mulher (art. 201, § 7º, inciso II, CF); 

e b) comprovação do exercício de atividade rural nos termos do artigo 

143, da Lei nº. 8.213/91. De acordo com o art. 48, § 1º e o art. 143 da Lei 

de Benefícios, bem como o art. 201 da CF, a idade mínima para 

aposentadoria rural por idade é de 60 anos para o homem e 55 anos para 

a mulher. Com relação à carência, o art. 48 da Lei de Benefícios 

estabelece que o trabalhador rural deve (1) comprovar o efetivo exercício 

de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no (2) período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao 

número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 

9º do art. 11. Os documentos juntados com a inicial são os seguintes: 1) 

Certificado de Pescador Profissional datado de 1978 em nome do pai da 

requerente (Id. 14075372 p. 19); 2) Carteira de Pescador Profissional em 

nome do pai da requerente (Id. 14075372 p. 20); 3) Certidão de Casamento 

da requerente estando seu esposo e seu genitor qualificados como 

agricultores, datada de 1981 (Id. 14075387 p. 1); 4) Carteira do Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de Alta Floresta em nome do esposo da 

requerente datada de 1981 (Id. 14075387 p. 2); 5) Certidão de Nascimento 

do filho da requerente, datada de 1982, estando a requerente e seu 

esposo qualificados como agricultores (Id. 14075387 p. 3); 6) Certidão de 

Nascimento da filha da requerente, data de 1983, estando o esposo da 

requerente qualificado como agricultor (Id. 14075387 p. 4); 7) Registros 

fotográficos de forma a demonstrar o exercício da atividade rurícola (Id. 

14075387 p. 5/6); 8) Aviso de movimentação bancária datado de 1986, em 

nome do esposo da requerente, indicando endereço rural (Id. 14075387 p. 

7); 9) Boletins escolares dos filhos da requerente, datados de 

1986/1988/1989/1990/1991/1992 e 1993 indicando o endereço rural da 

família (Id. 14075387 p. 8, 14075418 p. 1/4, 14075448 p. 1/4, 14075479 p. 

1/4, 14075501 p. 1); 10) Auto de Infração do INDEA, datado de 1994, em 

nome do esposo da requerente, indicando endereço rural (Id. 14075501 p. 

2); 11) Nota fiscal datada de 1994, em nome do esposo da requerente, 
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indicando endereço rural (Id. 14075501 p. 3); 12) Boletins escolares em 

nome dos filhos da requerente referente ao ano de 1995, indicando 

endereço rural da família (Id. 14075501 p. 4/7, 14075534 p.1/2); 13) 

Descrição detalhada da Escola Estadual São Pedro onde estudaram os 

filhos da requerente (Id. 14075534 p. 3); 14) Cadastro de Produtor Rural 

datado do ano de 1997 em nome do esposo da requerente (Id. 14075534 

p. 4/5); 15) Guia de Informação e Apuração Rural datado de 1998 em 

nome do esposo da requerente (Id. 14075534 p. 6/7); 16) Documento de 

Arrecadação datado de 2000 em nome da requerente, indicando sua 

atividade e o endereço rural (Id. 14075534 p. 8). Os documentos e 

depoimentos indicam a prática de atos de agricultura em economia familiar. 

Portanto, resta preenchido o requisito do início de prova material. O fato de 

o requerente não ter trazido para os autos os demais documentos 

relacionados no artigo 106 da Lei nº. 8.213/91 não constitui óbice à 

concessão do benefício pretendido, pois, hodiernamente, até mesmo os 

trabalhadores do meio urbano são compelidos, pela necessidade 

econômica e pelo desemprego, ao exercício de atividades informais, sem 

registro em carteira ou qualquer outra formalidade. A prova testemunhal 

produzida em audiência indica que a requerente exerceu trabalho rural 

pelo menos do período de 1984 a 1998 (quando veio para a cidade com 

seu esposo o qual começou a trabalhar no meio urbano – Id. 1517515 p. 

1). A testemunha Valdir Frescha informou que conhece a autora desde 

1984. Que quando a conheceu a mesma residia em Paranaíta-MT, num 

sítio, com seu esposo. Que plantavam arroz, milho, feijão, criavam animais. 

Que eles vendiam a produção no mercado. Não tinham empregados nem 

maquinário. Que o sítio ficava mais de 30 quilômetros da cidade. Que sabe 

que eles saíram da localidade no ano de 1999, vindo a residir em Lucas do 

Rio Verde-MT. A testemunha Manoel Alayde José Rodrigues informa que 

em 1986 foi para Paranaíta-MT a trabalho, prestando assistência na zona 

rural da localidade pela Empaer, e conheceu a requerente nessa época. 

Que assistia a família da requerente que morava na zona rural. Que a 

família exercia agricultura de subsistência. Que ficou na localidade até 

2000, vindo morar em Lucas do Rio Verde-MT e depois reencontrou a 

família neste município. Não obstante a aludida documentação indicar a 

ligação da requerente com o meio rural, as informações contidas no CNIS 

e os próprios documentos apresentados com a inicial comprovam que a 

parte autora possui vínculo de trabalhadora urbano. Está, pois, 

configurado nos autos que a parte autora exerceu atividade urbana por 

certo período, razão pela qual resta descaracterizado o regime de 

economia familiar durante os referidos anos, afastando, em princípio, a 

possibilidade de concessão da aposentadoria rural por idade, com 

fundamento no art. §1º do art. 48 c/c 142 da Lei 8.213/91. No entanto, não 

se pode olvidar que o §3º do art. 48 da Lei 8.213/91, incluído pela Lei 

11.718/2008, criou uma nova espécie de aposentadoria por idade de 

trabalhador rural (aposentadoria híbrida ou mista). Nesse caso, os 

trabalhadores rurais poderão somar o tempo rural e urbano para 

cumprimento da carência; hipótese em que a idade mínima a ser 

considerada será de 65 anos de idade, se homem, e 60 anos, se mulher; é 

dizer, equipara-se o rurícola ao trabalhador urbano, no requisito etário. 

Neste ínterim, a autora preenche referido requisito, pois possui idade 

superior a 60 (sessenta) anos. (ID 14075372 p. 12). Assim dispõe o §3º 

do art. 48 da Lei 8.213/91: §3º. Os trabalhadores rurais de que trata o § 1o 

deste artigo que não atendam ao disposto no § 2o deste artigo, mas que 

satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de 

contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao 

completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 

(sessenta) anos, se mulher. (Incluído pela Lei nº 11,718, de 2008). Assim, 

com relação ao tempo urbano, ficou demonstrado através do CNIS juntado 

no documento Id. 14075372 p. 15/16, um período superior a 01 ano e 02 

meses. Dessa forma, somadas às demais provas que indicam a existência 

de trabalho rural em tempo superior a 180 (cento e oitenta) 

meses/contribuições, chega-se à conclusão de comprovação do período 

de carência por ocasião do requerimento administrativo, suficientes à 

concessão do benefício, na forma prevista pelo art. 48, § 3º, da Lei nº 

8.213/1991. A propósito, pela pertinência e como forma de corroborar a 

linha de raciocínio desenvolvida, lanço mão do teor de recentes julgados 

correlatos ao tema: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. DIREITO AO BENEFÍCIO MEDIANTE 

SOMA DO TEMPO DE SERVIÇO RURAL COM O TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 

VERTIDO SOB OUTRAS CATEGORIAS DE SEGURADO. INTELIGÊNCIA DO 

ART. 48, § 3º DA LEI 8.213/1991. PRECEDENTES DO STJ. 1. Na hipótese 

dos autos, extrai-se do acórdão vergastado que o acolhimento da 

pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, 

mormente para avaliar se estão presentes os requisitos para a concessão 

do benefício pleiteado. 2. Outrossim, percebe-se que o entendimento do 

Sodalício a quo está em consonância com a orientação do Superior 

Tribunal de Justiça de que é possível a concessão de aposentadoria por 

idade para qualquer espécie de segurado mediante a contagem de 

períodos de atividade, como segurado urbano ou rural, com ou sem a 

realização de contribuições facultativas de segurado especial, não 

constituindo óbice à concessão do benefício o fato de que a última 

atividade exercida pelo segurado, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício ou ao implemento da idade mínima, não tenha 

sido de natureza agrícola. 3. Recurso Especial não conhecido.(STJ, REsp 

1695751, Segunda Turma, Ministro Herman Benjamin, Julgamento em 

03.10.2017). PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA 

POR IDADE HÍBRIDA. ART. 48, §§ 3º E 4º, DA LEI 8.213/1991, COM A 

REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.718/2008. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. 

NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Em 

conformidade com os precedentes desta Corte, "seja qual for a 

predominância do labor misto no período de carência ou o tipo de trabalho 

exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento 

administrativo, o trabalhador tem direito a se aposentar com as idades 

citadas no § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991, desde que cumprida a 

carência com a utilização de labor urbano ou rural" (STJ, AgRg no REsp 

1.497.086/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 

06/04/2015.). 2. A instância de origem reconheceu o cumprimento dos 

requisitos exigidos para concessão da aposentadoria híbrida. Promover a 

modificação do entendimento proclamado ensejará o reexame do acervo 

fático-probatório, óbice constante na Súmula 7/STJ. Agravo regimental 

improvido. (STJ AgRg no REsp 1565214/PR, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016) 

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. 

APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO 

CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO 

OCORRÊNCIA. ARTIGO 48, §§ 3º E 4º DA LEI 8.213/1991, COM A 

REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.718/2008. OBSERVÂNCIA. RECURSO 

ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Lei 11.718/2008 introduziu 

no sistema previdenciário brasileiro uma nova modalidade de 

aposentadoria por idade denominada aposentadoria por idade híbrida. 2. 

Neste caso, permite-se ao segurado mesclar o período urbano ao período 

rural e vice-versa, para implementar a carência mínima necessária e obter 

o benefício etário híbrido. 3. Não atendendo o segurado rural à regra 

básica para aposentadoria rural por idade com comprovação de atividade 

rural, segundo a regra de transição prevista no artigo 142 da Lei 

8.213/1991, o § 3º do artigo 48 da Lei 8.213/1991, introduzido pela Lei 

11.718/2008, permite que aos 65 anos, se homem e 60 anos, mulher, o 

segurado preencha o período de carência faltante com períodos de 

contribuição de outra qualidade de segurado, calculando-se o benefício de 

acordo com o § 4º do artigo 48. 4. Considerando que a intenção do 

legislador foi a de permitir aos trabalhadores rurais, que se enquadrem 

nas categorias de segurado empregado, contribuinte individual, 

trabalhador avulso e segurado especial, o aproveitamento do tempo rural 

mesclado ao tempo urbano, preenchendo inclusive carência, o direito à 

aposentadoria por idade híbrida deve ser reconhecido. 5. Recurso 

especial conhecido e não provido. (STJ - REsp 1367479/RS, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2014, 

DJe 10/09/2014) A parte autora completou, pois, o requisito etário para 

concessão do beneficio nos moldes do artigo 48, § 3º da Lei 8.213/91, 

mantendo-se, por óbvio, a sua condição de segurado especial, e não a de 

segurado obrigatório do Regime Previdenciário. Nota-se, portanto, que 

somado o tempo de contribuição como trabalhador urbano com o tempo de 

labor rural, excluída a redução da idade, o autor completou os requisitos 

para o benefício de aposentadoria rural mista ou híbrida. Por outro lado, no 

que atine ao valor do salário de benefício, o §4º do art. 48 da Lei 8.213/91, 

estabelece que, no caso de aposentadoria rural mista, “o cálculo da renda 

mensal do beneficio será apurado de acordo com o disposto no inciso II, 

do caput do art. 29 desta Lei, considerando-se como salário de 

contribuição mensal do período como segurado especial o limite mínimo de 

salário de contribuição da Previdência Social”. Por sua vez, o citado artigo 

29, em seu inciso II, dispõe que o salário de benefício consiste “na média 

aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes 

a oitenta por cento de todo o período contributivo”, média esta que será 

utilizada para fins de apuração do valor devido. No que tange à data em 
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que a aposentadoria por idade é devida ao requerente, entendo que, no 

caso, deve-se considerar a data em que houve o pedido administrativo 

(21/11/2017 – Id. 14075534, p. 9), visto que naquela data a autora já havia 

completado o critério etário (completou 60 anos em 31/03/2015). Nesse 

sentido: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA RURAL 

POR IDADE. HÍBRIDA OU MISTA. TRABALHADOR RURAL. FUNGIBILIDADE. 

TEMPO RURAL E URBANO. SOMA. ART. 48 § 3º, LEI 8.213/91. INÍCIO DE 

PROVA MATERIAL. RETORNO AO LABOR RURAL. PROVA 

TESTEMUNHAL CONVINCENTE. IDADE MÍNIMA 60 ANOS PARA MULHER E 

65 PARA HOMEM. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. 

HONORARIOS. CAUSALIDADE. REQUSITO ETÁRIO IMPLEMENTADO NO 

CURSO DA AÇÃO. (...) 10. Termo inicial do beneficio será a partir de data 

em que a autora completou o requisito etário indicado no item 8 supra, uma 

vez que, no momento do ajuizamento da ação e da citação, os requisitos 

para aposentadoria ora deferida (artigo 48, § 3º da Lei 8.213/91) ainda 

não estavam presentes, afastando-se, por conseguinte, a data do 

requerimento e a data da citação como parâmetro para fixação da DIB. (...) 

(TRF1 - AC 0017706-25.2013.4.01.9199 / TO, Rel. DESEMBARGADOR 

FEDERAL CANDIDO MORAES, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.448 de 

03/02/2015) 3. DISPOSITIVO 3.1. ANTE O EXPOSTO, julgo totalmente 

procedente o pedido contido na inicial, para o fim de condenar o requerido 

no pagamento ao autor do benefício previdenciário de aposentadoria por 

idade híbrida/mista, nos termos do artigo 143 e 48, § 3º, da Lei 8.213/91, 

no valor correspondente à média aritmética simples dos maiores 

salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o 

período contributivo (§4º do art. 48 da Lei 8.213/91), desde que não 

inferior a 01 (um) salário mínimo, inclusive 13º salário, devido desde o 

requerimento administrativo, ou seja, em (21/11/2017 – Id. 14075534, p. 9). 

Por estarem presentes os requisitos da probabilidade do direito, conforme 

demonstrado, bem como o perigo de dano, eis que se trata de verba de 

caráter alimentício, urgente por natureza, além da idade já avançada e 

reduzida capacidade de trabalho da beneficiária, concedo ainda tutela de 

urgência antecipada, para o fim de determinar a implantação do benefício 

na folha de pagamento do requerido, no prazo máximo de trinta (30) dias, 

sob pena de pagamento de multa diária correspondente a R$. 100,00 (cem 

reais), a ser revertida em prol da parte autora. 3.2. As prestações em 

atraso serão pagas de uma só vez, corrigidas monetariamente nos termos 

das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como legislação superveniente, 

incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em 

atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1º Região, até o efetivo 

pagamento, bem como acrescidas dos juros moratórios de 1% ao mês 

(art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação, em relação às 

parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, 

incidindo essa taxa de juros até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 

(DOU de 30/06/2009), a partir de quando os juros moratórios deverão ser 

aplicados à razão de 0,5% ao mês, tendo em vista que estes são os juros 

consagrados nas cadernetas de poupança[1]. 3.3. Pela sucumbência e já 

que devida, condeno o requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que fixo, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de 

Processo Civil, em dez por cento (10%) sobre o valor das prestações 

vencidas até a data da sentença, conforme entendimento da Súmula 111 

do egrégio Superior Tribunal de Justiça. 3.4. Isento o requerido do 

pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista gozar o 

mesmo de isenção não apenas nas ações ajuizadas na Justiça Federal 

(Lei nº. 9.289/96), mas também nas causas ajuizadas perante a Justiça 

Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), 

conforme estabelecido pelo Estado de Mato Grosso por meio da Lei 

Estadual nº 7.603/2001, em seu artigo 3º, I, salvo, é claro, quanto a 

eventuais valores despendidos pela parte vencedora da demanda. 3.5. 

Incabível o reexame necessário, por se tratar de condenação de valor 

certo não excedente a 1.000 (um mil) salários mínimos, nos termos do 

parágrafo 3º, do artigo 496 do NCPC. 3.6. Após o trânsito em julgado, e 

cumpridas todas as deliberações pendentes, ao arquivo. 3.7. Dou a 

presente por publicada em audiência. Registre-se. Presentes intimados. 

Cumpra-se. 3.8. Tópico síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a): 

Argira Berlanda Patat; b) benefício concedido: aposentadoria por idade 

rural híbrida/mista; c) renda mensal atual: A calcular de acordo com o 

inciso II do caput do art. 29 da Lei 8.213/91, desde que não inferior a 01 

(um) salário mínimo. d) data de início do benefício – DIB: 21/11/2017 (data 

do requerimento administrativo); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular 

pelo INSS; f) data do início do pagamento: a depender da intimação do 

INSS; g) período a ser considerado como atividade rural: aproximado de 14 

anos; h) prazo mínimo para cumprimento da presente decisão: 30 (trinta) 

dias.” LUCAS DO RIO VERDE, 29 de novembro de 2018. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004804-46.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ OLPIDIO ATAIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Agendado pericia do processo 1004804-46.2018.8.11.0045 para dia 20 

/03/2019 a partir das 8:30h por ordem de chegada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001493-47.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO POSITIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Certifico, eu, Oficial de Justiça abaixo 

assinado, que em cumprimento ao respeitável mandado do MM. Juiz de 

Direito da desta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde-MT, extraído 

dos autos supra mencionados, diligenciei-me ao endereço constante no 

mandado (rua rondinha nº 448, bairro centro, nesta cidade), em dois dias 

e horários distintos, e ali fui informado pela sra. Simone (irmã do 

requerido)de que o sr. Jair estaria ausente por estar na fazenda situada 

no distrito de groslândia nesta cidade, assim sendo efetuei tentativa 

naquela localidade apontada aproximadamente na altura do km70 da 

rodovia MT449, neste município, e lá sem êxito, retornei, e então somente 

na data de hoje obtive êxito e CITEI a parte requerida JAIR DA SILVA, de 

todos os termos do presente mandado, qual bem ciente ficou após a 

leitura, aceitou a cópia e contrafé que lhe ofereci e exarou sua assinatura 

de recebimento no rodapé do mandado. Certifico, ainda, que as diligências 

complementares realizadas para a tentativa de cumprimento do ato de 

citação importaram em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em 

diligências realizadas. Assim sendo REQUEIRO A INTIMAÇÃO da parte 

autora para depositar o ressarcimento do valor acima descrito, conforme 

determinado por Portaria 009/13/DF de 23 de janeiro de 2013, a serem 

depositados em favor destes oficiais de justiça que subscrevem, pelas 

diligencias já realizadas, cujo boleto deverá ser gerado no site do TJMT. 

Diante do exposto, devolvo o referido mandado para os devidos fins. O 

referido é verdade e dou fé. LUCAS DO RIO VERDE/MT, 12 de julho de 

2018. KASSIANO POZZEBONN FOGACA DE ABREU Oficial de Justiça 

SEDE DO 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140558 Nr: 3768-20.2017.811.0045

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCS, JQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3768-20.2017.811.0045

 ESPÉCIE: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

PARTE REQUERIDA: VANESSA CRISTINA SAMPAIO e JAIR QUEVEDO
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INTIMANDO(A, S): ): VANESSACRISTINA SAMPAIO, ENDEREÇO: LUGAR 

NÃO SABIDO E JAIR QUEVEDO, ENDEREÇO: LUGAR NÃO SABIDO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/06/2017

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: “Vistos etc.1. Trata-se de Pedido de Aplicação de Medida de 

Proteção, ajuizada pelo Ministério Público, na qualidade de substituto 

processual dos menores Wandroey Junior de Almeida, Darra Kemilly Alves 

de Lima, Dayvson Kayke Sampaio Quevedo e David Kaue Alves de Lima, 

em face de Vanessa Cristina Sampaio e Jair Quevedo.Juntou com a inicial 

os documentos de fls. 16/81.Foram aplicadas liminarmente medidas 

protetivas de orientação, apoio e acompanhamento pelo conselho tutelar, 

bem como determinada a realização de estudo psicossocial (f. 82).Às fls. 

98 os requeridos apresentaram contestação, informando que não se 

opõem aos pleitos constantes na exordial, desde que os representados 

não sejam deslocados à comarca diversa.Consta na certidão acostada às 

fls 452, que a genitora dos requeridos juntamente com os representados, 

mudaram de domicilio.O Ministério Público às fls. 453 pugnou pela extinção 

do feito.É o breve relato. FUNDAMENTO. DECIDO.2. Conforme informação 

dos autos o núcleo familiar que estava sendo acompanhado não foi mais 

localizado.Outrossim, este juízo também não mais recebeu qualquer nova 

notícia acerca de suposta situação de risco que pudesse estar 

envolvendo as substituídas atualmente, não havendo portanto mais 

interesse processual para continuidade da presente medida de 

proteção.3. ANTE O EXPOSTO, não havendo mais interesse processual 

para continuidade da presente ação, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do Novo Código de Processo 

Civil, determinando o seu arquivamento, com as baixas e anotações de 

estilo.4. Sem custas.5. Transitado em julgado, arquive-se.5. P.R.I. 

Cumpra-se. Ciência ao Ministério Públic.”

Eu, S.G.D, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 12 de dezembro de 2018.

Belques Solange Grisa Leseux

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117473 Nr: 8112-15.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YARA PIZARRO RODRIGUES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEITOR PEREIRA MARQUEZI - 

OAB:20225 B/MT, JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES MOTA - 

OAB:MT/22.903-O, Lucans Nogueira - OAB:16040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 8112-15.2015.811.0045

 ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

PARTE RÉQUERIDA: YARA PIZARRO RODRIGUES PINTO

INTIMANDO (A, S): YARA PIZARRO RODRIGUES PINTO, ENDEREÇO: 

LUGAR NÃO SABIDO.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, acerca da constrição de fls. 29/31, via BancenJud 

no valor de 6.251,00 (seis mil duzentos e cinquenta e um reais) da conta 

no Banco Santander.

DESPACHO: “Vistos. 1. Defiro o pedido retro veiculado pelo(a) exequente, 

para o fim de autorizar a penhora sobre a quantia em dinheiro encontradas 

nas contas ou aplicações financeiras do(a) executado(a), até o limite do 

crédito tributário, o que deverá ser efetivado por meio da denominada 

penhora online, via BACENJUD. 2. Caso seja confirmado o bloqueio de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira em nome do(a) executado(a), 

intime-se-o(a)(s) acerca da constrição, na pessoa de seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente, nos exatos termos do § 2º do artigo 854 do 

CPC. 3. Transcorrido in albis o prazo de 05 dias para alegação das 

matérias elencadas no artigo 854, §3º ou rejeitada a referida 

manifestação, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem 

necessidade de lavratura de termo, providenciando-se, em seguida, a 

intimação do(a)(s) executado(a)(s) para os fins legais (art. 16, LEF), que 

pode se dar na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, 

pessoalmente, na pessoa do(a)(s) representante(s) legal(ais), conforme o 

caso. 4. O cartório deverá se atentar para a seguinte disposição da LEF: 

“Art. 12 – (...) § 3º - Far-se-á a intimação da penhora pessoalmente ao 

executado se, na citação feita pelo correio, o aviso de recepção não 

contiver a assinatura do próprio executado, ou de seu representante 

legal”. 5. Ao final de todo o processado supra, e nada sendo encontrado, 

renove-se vistas ao exequente para requerer quanto ao prosseguimento 

do feito, sob pena de arquivamento. 6. Intime-se o exequente. Cumpra-se.”

Eu S.G.D digitei.

Lucas do Rio Verde - MT, 12 de dezembro de 2018.

Belques Solange Grisa Leseux

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82899 Nr: 2342-46.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NEUZA BEZERRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTO - 

FINANCEIRAS A/S

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708/MT

 Intimação da parte autora para informar dados para transferência de 

valor.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118253 Nr: 8572-02.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOHNATAN KURANOSUKE DE SOUZA CHIBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT

 Intimação da parte requerida para que no prazo de 10(dez) dias, 

manifeste-se sobre o laudo apresentado(fls. 82/101).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002503-97.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002503-97.2016.8.11.0045. AUTOR(A): 

RUTE RIBEIRO DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos. 1. Posto que o perito nomeado declinou do encargo, 

NOMEIO em substituição o Dr. GUIDO V. CESPEDES, que atende no Centro 

Médico Cespedes, sito na Avenida Parana, 561 S, Centro, o qual deverá 

cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido 

independentemente de termo de compromisso. 2. Intime-se o(a) perito(a) 

dando-lhe ciência da nomeação (devendo constar do mandado a(s) 

advertência(s) dos artigos 157 e 158 do CPC) e, no mesmo ato, dos 

quesitos formulados neste ato pelo juízo e, nas respectivas 

oportunidades, pela(s) parte(s) – isto é, inicial ou impugnação e 

contestação –, bem como para que promova o agendamento, desde logo, 
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da data em que o(s) exame(s)/vistoria(s) necessário(s) se efetuará(ão). 

3. Assinalada data para realização da perícia, intimem-se as partes e os 

respectivos assistentes, observando-se prazo razoável com intuito de 

evitar que reste frustrada a realização dos atos designados. 4. O laudo 

pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data da finalização da perícia. 5. Fica desde já arbitrado para 

pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 234,80 (duzentos e 

trinta e quatro reais e oitenta centavos), limite máximo da Tabela II, do 

Anexo único, da Resolução CJF-RES-2014/00305, de 07 de Outubro de 

2014, do Conselho da Justiça Federal. 6. Entregue o laudo, manifestem-se 

as partes em cinco dias. Não havendo solicitação de esclarecimentos, 

oficie-se à SECAD para pagamento dos honorários. 7. Desde já formulo os 

quesitos do Juízo: 1)- O(a) periciando(a) apresenta alguma 

lesão/enfermidade que o impossibilita trabalhar? 2)- Qual a causa desta 

lesão/enfermidade? 3)- O(a) periciando(a) é portador de incapacidade 

laborativa que impede o exercício de atividade que lhe garanta a 

subsistência? 4)- Qual a causa desta incapacidade? 5)- Desde quando 

remonta a incapacidade? 6)- Qual o grau de incapacidade para o trabalho: 

a)- definitiva/irreversível? b)- temporária? c)- parcial? d)- total? 7) Se 

temporária, qual a data estimada em que o periciando estará recuperado 

de sua enfermidade? 8) O(a) periciando(a) possui condições de 

autodeterminar-se completamente ou depende de algum auxílio, 

acompanhamento, vigilância ou atenção de outra pessoa para viver com 

dignidade? 9) Essa assistência de outra pessoa da qual necessita o(a) 

periciando(a) deve ser permanente? 8. Intimem-se. Cumpra-se. Gleidson 

de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003266-30.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA (EXEQUENTE)

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE CASTRO CINTRA OAB - GO48624-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEOVAN ARAUJO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMO os autores acerca do diligência de ID 16859618, para fins de 

complementar diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

solicitados pelo SR. Oficial de Justiça "Solicito que seja a parte intimada a 

pagar complemento de diligencias no valor de R$210,00 ( duzentos e dez 

reais ) tendo em vista as diligencias efetuadas para o cumprimento do R. 

mandado."

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005014-97.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA MILANEZ BIF (AUTOR(A))

JANAINA MILANEZ BIF KUMMER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO(A))

ALVARO DA CUNHA NETO OAB - MT12069/O (ADVOGADO(A))

ABEL SGUAREZI OAB - MT0008347A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEDIO ANTONIO MACHADO (RÉU)

 

INTIMO os autores acerca do diligência de ID 16943940, para fins de 

complementar diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos 

solicitados pelo SR. Oficial de Justiça "Solicito que seja a parte intimada a 

pagar complemento de diligências no valor de R$210,00 (duzentos e dez 

reais) tendo em vista as diligencias efetuadas para o cumprimento do R. 

mandado."

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004684-03.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIVANDRO SILVA DOS ANJOS (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, complementar a 

diligência do Oficial de Justiça, nos termos solicitados na diligência de ID 

16702987 “Certifico, ainda, que as diligências complementares realizadas 

para o cumprimento dos atos de busca, apreensão, remoção, depósito e 

tentativa de citação importaram em R$ 950,00 (novecentos e cinquenta 

reais) em diligências realizadas. Assim sendo REQUEIRO A INTIMAÇÃO da 

parte autora para depositar o ressarcimento do valor acima descrito, 

conforme determinado por Portaria 009/13/DF de 23 de janeiro de 2013, a 

serem depositados em favor deste oficial de justiça que subscrevem, 

pelas diligencias já realizadas, cujo boleto deverá ser gerado no site do 

TJMT. O referido é verdade e dou fé. Lucas do Rio Verde-MT, 24 de 

novembro de 2018.”. A guia de complementação de diligência deverá ser 

emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após, providenciada a juntada do 

comprovante nos autos.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002536-53.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEODETE DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002536-53.2017.8.11.0045. Com fundamento no conteúdo 

do art. 29 da Resolução n.º CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça 

Federal, Determino que se expeça requisição de pagamento dos 

honorários do perito. Não havendo mais provas a serem produzidas, 

Declaro encerrada a instrução processual e determino a abertura de vista 

dos autos às partes, primeiramente à parte autora, para que, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações finais. Em seguida, 

voltem os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 13 de dezembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003722-48.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI OAB - MT0008410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMAR LONDERO (EXECUTADO)

HELENA ZAPELLO LONDERO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003722-48.2016.811.0045. Considerando o teor da petição 

encartada no evento nº 15987748 - págs. 1/2, determino o cancelamento 

da averbações premonitórias e também da penhora realizada junto à 

matrícula nº 4.143 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Ubiratã/MT. 

Expeça-se ofício ao CRI de Nova Ubiratã/MT, com a finalidade de 

requisitar, no prazo de 10 (dez) dias, o cumprimento da presente decisão 

judicial. Cumpra-se integralmente a decisão arquivada no evento n.º 

11900018. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de dezembro de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003473-29.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEI PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1003473-29.2018.8.11.0045. Indefiro o pedido de 

"devolução da carta precatória para o Juízo de Origem", haja vista que não 

se trata, efetivamente, de carta precatória, mas, na verdade, de pedido de 

cumprimento de ordem de busca e apreensão de bem, com fundamento no 

teor do art. 3.º, §§ 12.º e 13.º do Decreto-lei n.º 911/1969, em que a 

determinação judicial sequer foi cumprida, pois a instituição financeira 

requerente manifestou desinteresse na execução da ordem. É caso de 

arquivamento do processo somente, dado o teor do art. 636 da 

CNGCGJ/TJMT. Arquive-se o processo, portanto. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 13 de dezembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152757 Nr: 1587-12.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOESTE IMPLEMENTOS DE TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLICE BERTOLDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALARI REZENDE - OAB:6.057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:MT/17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente para se manifestar no prazo de 5 (cinco ) dias , 

sobre a certidão negativa do Sr. oficial de justiça de fls.24 , em relação a 

não intimação da esposa do requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34096 Nr: 3806-13.2009.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTUSO & ARTUSO LTDA, ALESSANDRA 

ARTUSO, JOEL ELGER, LEOTILDE APARECIDA ARTUSO, ARLINDO 

ARTUSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 Processo n.º 451/2009.

Intimem-se as partes litigantes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

indiquem, caso queiram, as provas que pretendem produzir, 

especificando, de forma fundamentada, a sua necessidade.

Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de novembro de 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1005362-18.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI TOSSI (REQUERENTE)

CLEIDSON ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ROSA DE SOUZA OAB - MT22831/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005362-18.2018.8.11.0045. Com efeito, em se tratando de 

demanda que visa a concessão de autorização judicial (Alvará Judicial) 

para viagem de menor de 18 anos, nos termos do disposto no art. 83, §2º 

do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, a competência é do 

Juizado da Infância e Juventude, e não do Juízo de Família. Nessa linha de 

raciocínio, a ratificar tal entendimento, colaciono ementa do seguinte 

precedente jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MENOR. 

AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM. COMPETÊNCIA. Pedidos e autorizações 

para menores viajarem desacompanhados são temáticas da competência 

do juiz de infância e juventude, a serem dirimidas perante o JIJ, tal qual 

resolvido na origem, porque não são matéria de Direito de Família. 

NEGARAM PROVIMENTO.” (TJRS, Agravo de Instrumento nº 

70078853694, Oitava Câmara Cível, Relator: Rui Portanova, Julgado em 

22/11/2018). Portanto, diante desta moldura, com lastro no teor do art. 64, 

§ 1º do Código de Processo Civil/2015, declaro a incompetência absoluta 

deste Juízo e determino a remessa dos autos para a Segunda Vara desta 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, competente para apreciar a matéria. 

Intime-se. Após, cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 12 de dezembro 

de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004793-51.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA MARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO(A))

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA OAB - MT20645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004793-51.2017.8.11.0045. Primeiramente, quanto à tese 

preliminar de ilegitimidade passiva ‘ad causam’, arguida pelo Município de 

Lucas do Rio Verde, considero que está fadada ao insucesso. Isso 

porque o Município tem o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar 

loteamento irregular [art. 30, inciso VIII da Constituição Federal; art. 40 da 

Lei Federal nº 6.766/1979], e, segundo entendimento atual e dominante no 

âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o ente 

público municipal responde solidariamente pela regularização do 

loteamento [cf.: STJ, REsp 1.656.415/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª 

Turma, DJe de 02/05/2017; STJ, AgRg no AREsp 109.078/AC, Rel. Min. 

Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe de 25/08/2016]. Logo, levando-se por linha 

de estima que a legitimidade ‘ad causam’, como condição da ação, 

corresponde à relação de identidade determinada entre aquele que se 

autoproclama titular do direito material e aquele que, ainda no estado 

potencial, se acha suscetível de sujeitar-se à pretensão de direito material 

formulada pela parte adversa, com os protagonistas da relação jurídica de 

direito processual, considero que o ente público requerido possui 

legitimidade para figurar na relação jurídica de direito processual. Da 

mesma forma, com relação à preliminar de incidência da prescrição, 

entendo que não deva merecer guarida. É que, como forma de concretizar 

a aplicação do princípio da ‘actio nata’, o fluxo/curso do prazo 

prescricional do direito de reclamar tem início quando o titular do direito 

subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas 

consequências, haja vista que corresponde ao instante/momento em que 

surge/desponta a pretensão reparatória [cf.: STJ, REsp 661.179/DF, Rel. 

Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, DJe 13/10/2008; STJ, REsp 816131/SP, Rel. 

Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Turma, DJ 07/05/2007]. Na hipótese em 

exame, não há falar em ocorrência da prescrição quinquenal, haja vista 

que, segundo o teor da petição inicial, “Recentemente a requerente ao 

tentar perfurar uma fossa, teve a certeza de que esta residindo em cima 

de um lixão” (evento nº 10866207 – pág. 3). Destarte, enfrentados estes 

temas e superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos 

de admissibilidade da lide, com lastro no conteúdo normativo do art. 357 do 

Código de Processo Civil, Declaro saneado o processo, remetendo-o a 

fase instrutória. Delimitação das questões de fato e de direito relevantes 

[art. 357, inciso II e IV do Código de Processo Civil]. Fixo, como matéria 

fática controvertida, o seguinte fato: a) o fato de o imóvel descrito na 

petição inicial estar localizado em área de aterro sanitário; b) o fato de a 

parte autora ter experimentado danos, de ordem material e moral, 

decorrente dos fatos narrados na petição inicial. Consiste questão de 

direito relevante: a existência dos requisitos da responsabilidade civil e 

dos danos e a sua quantificação. Provas deferidas: considero que a 

coleta do depoimento pessoal da parte autora e a produção da prova 

testemunhal se consolidam como elementos decisivos tendentes a 
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viabilizar a integração e complementação da prova material/documental 

produzida no processo. Diante desta perspectiva, com lastro no conteúdo 

do art. 385 e art. 442, ambos do Código de Processo Civil, Defiro a 

produção da prova testemunhal e a coleta do depoimento pessoal da parte 

autora. Também considero que a verificação das condições sanitária e 

mercadológica do imóvel exige/demanda a realização da prova pericial, 

haja vista que a dissolução das matérias/pontos polêmicos depende de 

conhecimento especial técnico [art. 464, parágrafo único, inciso I do 

Código de Processo Civil]. Portanto, Defiro a produção da prova pericial 

para verificação das condições do imóvel. Nomeio, para exercer a função 

de perito, ECOA PERÍCIAS E AVALIAÇÕES LTDA., situada na Avenida 

Afonso Pena, 5723 – sala 1504 – Campo Grande/MS, CEP: 79.031-010 

e-mail: ecoa@ecoapericias.com, representada pelo seu Diretor, MSc. 

Fernando Machado Klein, engenheiro agrônomo, fone: (67) 9296-4417, 

e-mail: fernando@ecoapericias.com. Intime-se o ‘expert’ para, em 

aceitando a nomeação, designar data para realização da perícia e informar 

o valor dos honorários. Estabeleço que o laudo pericial deverá ser 

apresentado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado 

por igual período, desde que justificada a necessidade. Com lastro no 

conteúdo normativo do art. 95 do Código de Processo Civil, dado ao fato 

de que a produção da prova pericial foi pugnada pelo requerido, 

estabeleço que as despesas da remuneração do ‘expert’ deverão ser 

integralizadas pelo Município de Lucas do Rio Verde. Intimem-se as partes 

litigantes para que, caso queiram, arguam o impedimento ou suspeição do 

perito, apresentem quesitos e/ou indiquem assistentes técnicos, no prazo 

de 15 (quinze) dias [art. 465, § 1.º do Código de Processo Civil]. 

Distribuição do ônus da prova. O ônus da prova deverá prestar reverência 

à regra geral prevista no art. 373, incisos I e II do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de dezembro de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003807-63.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BERTOLDO SANDRI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR OAB - MT0017765S-A (ADVOGADO(A))

RONALDO CESARIO DA SILVA OAB - MT6781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORTOX SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO HENRIQUE STOEBERL OAB - PR05792 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003807-63.2018.8.11.0108. A atribuição de efeito 

suspensivo à ação de embargos à execução não se efetiva ‘ipso facto’, 

de forma automática e linear, como consequência do ajuizamento dos 

embargos de devedor. Exatamente porque tem natureza acauteladora, a 

imposição do efeito/carga suspensiva aos embargos à execução exige a 

pré-existência de pedido, formulado por parte do devedor, e a 

configuração dos requisitos para a concessão da tutela provisória 

(relevância da fundamentação, na medida em que os fundamentos 

invocados convençam o juiz sobre a efetiva possibilidade de êxito dos 

embargos do devedor, e a existência de situação de risco manifesto de 

dano grave de difícil ou de incerta reparação, fruto do prosseguimento da 

ação expropriatória) e, de maneira cumulativa, a existência de prévia 

garantia do juízo, por intermédio de penhora, de depósito ou de caução. 

Interpretação que resulta da exegese do teor do art. 919 ‘caput’ e § 1.º e 

do art. 921, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Por via de 

consequência, diante desta perspectiva, à míngua da pré-existência de 

garantia do juízo, por intermédio de penhora, depósito ou caução, 

devidamente formalizados no processo executivo, com espeque no teor 

do art. 919 do Código de Processo Civil, Recebo os embargos à execução, 

sem, contudo, conferir-lhe efeito suspensivo. Proceda-se à intimação da 

exequente, através do advogado constituído, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, veicular manifestação [art. 920, inciso I do Código de 

Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de dezembro 

de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003376-63.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NEDI BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT0021373A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MAX-ALÉM VIEIRA WOLFF (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO MAX ALEM VIEIRA WOLFF OAB - SC34466 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003376-63.2017.8.11.0045. Trata-se de Ação De 

Indenizatória proposta por João Nedi Batista contra Antonio Max-Além 

Vieira Wolff, em que o requerido arguiu, como matéria preliminar de mérito, 

a incompetência deste Juízo para processar e julgar a presente ação, 

visto que deveria ter sido ajuizada na Comarca de Lages/SC, que é o local 

de seu domicílio e o foro de eleição das partes. Em resposta, o requerente 

defendeu que, por tratar-se de demanda que se busca a reparação de 

danos, é competente o foro do lugar do fato, nos termos do art. 53, inciso 

IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Vieram os autos conclusos 

para deliberação. É o relatório. Passo a decidir. Oportunizada a 

manifestação da parte contrária, decido imediatamente a alegação de 

incompetência, na forma do que preconiza o comando normativo do art. 

64, § 2.º do Código de Processo Civil/2015. Importante destacar de início, 

por conveniente, que o verbete da Súmula n.º 335 do Supremo Tribunal 

Federal registra, de maneira taxativa, que: “É válida a cláusula de eleição 

do foro para os processos oriundos do contrato”. E, conforme 

entendimento sucessivo e pacificado no âmbito da jurisprudência do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, o foro eleito pelos contratantes é 

competente para dirimir todos os conflitos decorrentes da relação 

contratual, na medida em que decorre da livre manifestação de vontade 

das partes, não podendo ser suplantado por norma legal que regulamente 

competência de natureza relativa [cf.: STJ, REsp 1087471/MT, Rel. Min. 

Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 17/06/2011; STJ, CC 29.373/SC, Rel. 

Min. Castro Filho, Segunda Seção, DJe 01/07/2004]. Pois bem. 

Compulsando os elementos informativos engendrados no processo, 

mormente o teor do documento encartado no evento nº 9714205, deflui-se 

que as partes litigantes, na data de 18 de agosto de 2016, firmaram 

contrato de compra e venda de trator agrícola/florestal, na cidade de 

Lages/SC. E, por estarem assim justas e contratadas, as partes elegeram 

competente o foro da origem (Lages/SC), para dirimir eventuais dúvidas 

relativas ao contrato. Por via de consequência, diante desta moldura, 

levando-se por linha de estima que a presente ação indenizatória, fundada 

em responsabilidade contratual, por envolver competência territorial 

relativa que, portanto, pode ser derrogada por contrato, deflui-se, por 

inferência racional, que deve prevalecer o foro de eleição das partes, 

devendo o feito deve ter prosseguimento junto à Comarca de Lages/SC. 

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se 

do acervo de jurisprudência dos Tribunais Estaduais, os seguintes arestos 

que versam a respeito de questões que guardam relação de similitude com 

a que se encontra sob enfoque: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE 

ACOLHEU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLINANDO 

DA COMPETÊNCIA PARA O FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE. 

INAPLICABILIDADE DO CDC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I. (...). II. 

Tratando-se de litígio decorrente de contrato de compra e venda de 

veículo, nada impõe o afastamento da cláusula de eleição de foro 

pactuada. Incidência, no caso, da Súmula nº 335 do Supremo Tribunal 

Federal. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (TJRS, 

Agravo de Instrumento Nº 70078183985, Décima Sétima Câmara Cível, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 25/10/2018). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXCEÇÃO DE 

INCOMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO 

DE FORO. Havendo a pactuação de cláusula de eleição de foro, deve ela 

ser respeitada em detrimento das normas gerais do Código de Processo 

Civil. Inteligência do art. 111, CPC. Precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça e deste Tribunal. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.” (TJRS, 

Agravo de Instrumento Nº 70065156440, Décima Primeira Câmara Cível, 

Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 19/08/2015). 

Ante o exposto, devido à incidência da cláusula de eleição do foro, com 

espeque no teor do art. 63 e art. 64, § 3.º do Código de Processo 

Civil/2015, ACOLHO a exceção de incompetência apresentada pelo 

requerido, para o fim de Declinar da competência da presente, 

determinando a remessa dos autos à Comarca de Lages/SC. Intimem-se. 
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Preclusa esta decisão, cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de 

dezembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002760-54.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR GRAEFF (AUTOR(A))

LUCAS GRAEFF (AUTOR(A))

LG ELETROMECANICA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002760-54.2018.811.0045. Cuida-se de Ação Revisional de 

Contrato promovida por LG Eletromecânica Ltda, Lucas Graeff e Valdemar 

Graeff contra Banco Bradesco S/A, todos já qualificados no processo. 

Vieram os autos conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. Passo 

a decidir. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

depreende-se que as partes litigantes manifestaram, de maneira 

expressa, a intenção de não mais imprimir andamento dos atos do 

processo, o que revela a ausência de interesse em obter a prestação 

jurisdicional. Por via de consequência, diante do consentimento expresso 

de ambas as partes [art. 485, § 4.º do Código de Processo Civil], 

considero que a extinção do feito, sem a abordagem de seu mérito, é 

medida que se impõe. Portanto, com lastro no conteúdo normativo do art. 

485, inciso VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o requerimento 

de desistência e, como consequência direta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem a resolução de seu mérito. Custas judiciais já liquidadas 

pela parte autora. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 13 de dezembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002677-38.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NEI DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA GOMES DA SILVA OAB - MT23208/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002677-38.2018.8.11.0045. Cuida-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais formulada por 

Nei da Silva contra Calcard Aministradora de Cartões de Crédito Ltda., em 

que expôs, em suma, que jamais celebrou qualquer tipo de negócio jurídico 

com a empresa requerida e que, contudo, a requerida realizou registro de 

inscrição nos cadastros de inadimplentes. Narrou que, em razão do 

ocorrido, foi submetido a danos morais. Postulou, ao final, pela 

procedência do pedido para o fim de declarar a inexistência do débito e 

condenar a empresa requerida no pagamento de indenização, por danos 

morais. Foi indeferida a tutela de urgência e efetivada à citação da 

empresa requerida. A companhia requerida apresentou resposta, 

oportunidade que suscitou, como matéria preliminar, a inépcia da petição 

inicial, sob o fundamento de que o autor formulou pedido genérico. No 

mérito, defendeu a regularidade da cobrança, alegando a existência de 

contrato válido entre as partes. Narrou que o autor é devedor contumaz, 

haja vista que existentes outros registros de inscrições nos cadastros de 

proteção ao crédito. Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido. 

Houve réplica, instante em que o requerente, reprisando os argumentos 

tecidos por ocasião da peça inicial, rechaçou as proposições 

apresentadas pela defesa. Vieram os autos conclusos para deliberação. É 

o sucinto relatório. Passo a fundamentar. Primeiramente, impende 

acentuar, desde logo, que se configura absolutamente desnecessária a 

produção de prova testemunhal ou a realização de perícia técnica na 

hipótese ‘sub judice’, pois não se revelam imprescindíveis para efeito de 

equacionamento/resolução do litígio. Logo, à luz destes balizamentos, 

procedo ao julgamento antecipado da lide, na forma do que preconiza o 

comando normativo preconizado no art. 355, inciso I do Código de 

Processo Civil. No que diz respeito à preliminar de inépcia da petição 

inicial, sob o fundamento de que o autor formulou pedido genérico, penso 

que está fadada ao insucesso. Segundo a legislação de regência, o 

pedido deve ser determinado. Porém, é lícito formular pedido genérico, 

dentre outras situações, na hipótese em que não for possível determinar, 

desde logo, as consequências do ato ou do fato [art. 324, inciso II do 

Código de Processo Civil]. No caso ‘sub judice’, o litígio versa sobre a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, que permanecia ativa 

quando do ajuizamento da petição inicial. Portanto, não era lícito exigir do 

autor, naquele momento, quantificar a exata extensão do dano sofrido. 

Nesta senda, o valor atribuído à causa configura-se provisório e simbólico, 

não havendo em que se falar que o valor apurado dos danos na prolação 

da sentença deve corresponder ao valor simbólico atribuído à ação [STJ – 

REsp 1534559/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado 

em 22/11/2016, DJe 01/12/2016; TJRS – Recurso Cível Nº 71007995723, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 26/09/2018]. Não subsistem 

outras questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se 

depreende da análise do processo, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a 

serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a 

etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade 

da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise 

da questão de fundo da demanda. Deveras, segundo a norma de 

regência, todo comportamento, comissivo ou omissivo, realizado por parte 

do fornecedor, que revela a existência de defeito na prestação do 

serviço, fruto da violação dos deveres de qualidade-segurança, de 

cuidado, de cooperação e de informação adequada/suficiente, e que se 

caracterize como fator determinante para dinamizar a ocorrência de dano 

ao consumidor, induz, de maneira automática, na obrigação do fornecedor 

de serviços promover a reparação civil, independentemente de 

investigação sobre a existência de culpa do agente que causou a lesão. 

De fato, o defeito/falha na prestação do serviço, que dá substrato jurídico 

à responsabilidade civil do fornecedor, traduz situação de 

responsabilidade civil objetiva, que parte do pressuposto da existência do 

ato lesivo, do dano e do nexo causal. Interpretação que resulta da 

exegese do conteúdo normativo do art. 14 da Lei n.º 8.078/1990. Pois 

bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deduz-se 

que a companhia requerida não comprovou, de forma categórica, que a 

dívida, que deu origem à inscrição do nome do autor nos cadastros de 

inadimplentes, possui origem causal válida e, por via de arrastamento, 

derive da celebração de contrato regular, contraído, pessoalmente, por 

parte do requerente/consumidor ou, de maneira residual, a ocorrência de 

culpa exclusiva de terceiro na consumação do resultado — ponto 

crucial/nodal que a companhia requerida lançou mão, como pano de fundo, 

para excluir a caracterização da responsabilidade civil e que, por via de 

consequência, pendeu por pesar sobre os seus ombros o dever/ônus de 

promover a sua comprovação [art. 373, inciso II do Código de Processo 

Civil/2015; art. 14, § 3.º da Lei n.º 8.078/1990]. Efetivamente, o fato é que, 

e isso não se pode sonegar, inexistem quaisquer vestígios externos que 

tenham o condão de assegurar, de modo concreto e objetivo, mediante a 

obtenção de elementos cognitivos mínimos e idôneos, a existência, 

idoneidade e a regularidade da obrigação jurídica subjacente — o quê 

poderia ter-se operacionalizado mediante o mero ato de juntar ao 

processo o respectivo contrato ou qualquer outro documento idôneo e que 

detenha a capacidade de comprovar/espelhar a efetiva existência e a 

regularidade do negócio jurídico. Consequentemente, diante desta 

perspectiva, levando-se por linha de estima a noção de ideias de que a 

responsabilidade de avaliar/verificar a existência da relação jurídica e a 

idoneidade e a regularidade da origem da obrigação jurídica desponta 

como risco inerente à atividade desenvolvida por parte da companhia 

requerida e, ao mesmo tempo, que é dever do credor, que faz uso dos 

serviços de cadastro de proteção ao crédito, mantê-lo atualizado com 

informações fidedignas/reais, à míngua da existência da relação jurídica 

subjacente, conclui-se, por inferência racional, que o registro da inscrição 

do nome do requerente caracteriza, portanto, ato/postura ilegal e abusiva 
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[art. 6.º, incisos III e VI e art. 73, ambos da Lei n.º 8.078/1990]. Por via de 

consequência, nesse influxo de ideias, partindo da premissa de que o 

registro da inscrição do nome do requerente nos cadastros de 

inadimplentes se revelou ilegal, originando situação de extrema 

desconsideração, insegurança e prejuízos, considero que se encontram 

presentes os requisitos mínimos que dão ensejo ao dever de 

restituir/reparar os danos suportados [art. 186 do Código Civil de 2002 e 

art. 14 da Lei n.º 8.078/1990]. A guisa de ilustração, a corroborar tais 

assertivas, colho da jurisprudência do Augusto Superior Tribunal de 

Justiça os seguintes precedentes, os quais versam a respeito de 

situações análogas à presente: “(…) 1. A jurisprudência do STJ é no 

sentido de que a indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera 

dano moral suscetível de indenização, dano que se presume ocorrido com 

a prova da referida inscrição. (…)” (STJ, REsp n.º 720.364/AL, 1.ª Turma, 

Relator: Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 15/03/2005). “(…) I. A 

inscrição indevida do nome dos autores em cadastro de inadimplentes, a 

par de dispensar a prova objetiva do dano moral, que se presume, é 

geradora de responsabilidade civil para a instituição financeira, quando 

constatado que o suposto débito não possui causa. (…)” (STJ, REsp n.º 

943.653/SP, 4.ª Turma, Relator: Ministro Aldir Passarinho Júnior, julgado em 

13/05/2008). “(…) A inscrição indevida nos cadastros de proteção ao 

crédito gera dano moral indenizável. (…)” (STJ, AgRg no REsp n.º 

945.575/SP, 3.ª Turma, Relator: Ministro Humberto Gomes de Barros, 

julgado em 14/11/2007). Com efeito, para fins de caracterização da 

responsabilidade civil, decorrente de dano moral, se mostra imprescindível 

a prática de ato ilícito que acarrete violação a valores extrapatrimoniais 

que fazem parte integrante da personalidade (direitos individuais ou 

direitos de personalidade) e que, de forma concomitante, resulte 

exp ress i va  repe rcussão  e  pe r tu r b a ç ã o  à  h o n r a ,  à 

incolumidade/tranquilidade psíquica e à imagem, a ponto de provocar dor, 

sofrimento, vexame, humilhação, sentimento de desvalia ou desequilíbrio 

no bem-estar. Interpretação que resulta da exegese do art. 186 e art. 927, 

ambos do Código Civil de 2002. Com base nesse raciocínio, depreende-se, 

por força de proposição lógica, que o registro, efetivado de forma ilegal, 

de inscrição do nome do consumidor/autor nos cadastros de 

inadimplentes, traz, como consequência direta, perturbação emocional, 

que causa abalo à incolumidade psicológica, ao dinamizar na psique 

sentimento de desvalia e desprezo absoluto, decorrente de relação de 

consumo mal resolvida, causadora de contratempos/transtornos e intenso 

constrangimento. Sob outro aspecto, de suma importância ressaltar, por 

oportuno, que não subsistem outros registros desabonadores nos 

cadastros de inadimplentes em nome do autor (ID n.º 14042446) — o quê 

afasta/rechaça a incidência da Súmula n.º 385 do STJ. A existência do 

dano moral, fruto da existência de registro desabonador no cadastro de 

inadimplentes, decorre ‘in re ipsa’, na medida em que a responsabilidade 

do agente desponta como consequência direta do ato de violação do 

direito, o quê implica considerar que se revela totalmente irrelevante a 

demonstração do prejuízo em concreto — que se presume em razão da 

própria conjuntura factual estabelecida. O dano, portanto, consuma-se 

com a inscrição indevida no cadastro de inadimplentes; nada mais se 

afigura necessário demonstrar, visto que o dano moral daí deriva, 

carecendo de demonstração no plano fático-probatório [cf.: STJ, AgRg no 

REsp n.º 1.220.686/MA, 4.ª Turma, Relator: Ministro Raul Araújo, julgado 

em 16/08/2011; STJ, AgRg no Ag n.º 1.261.225/PR, 3.ª Turma, Relator: 

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 09/08/2011; STJ, AgRg 

no REsp n.º 1.252.125/SC, 3.ª Turma, Relator: Ministro Sidnei Beneti, 

julgado em 21/06/2011]. Por via de consequência, diante desta moldura, 

tomando-se em consideração que o registro da inscrição do nome do 

requerente nos cadastros de inadimplentes conservou-se durante 

razoável lapso de tempo, adicionado ao conjunto de circunstâncias e de 

elementos empíricos que permearam o episódio ‘sub judice’ (pois não 

existem outros registros negativos nos cadastros de proteção ao crédito 

no nome do autor) e, por derradeiro, levando-se por linha de estima a 

avaliação do exame do potencial socioeconômico das partes litigantes, 

considero razoável que se arbitre o valor da indenização pelo dano moral 

sofrido na quantia equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), para 

minimizar os transtornos gerados pela demora na exclusão do registro 

desabonador — sem que se configure enriquecimento sem causa. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial por 

Nei da Silva contra Calcard Aministradora de Cartões de Crédito Ltda., 

para o fim de: a) Condenar a empresa requerida, a título de indenização 

por danos morais, ao pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 

10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com 

incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 

do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados 

desde a data do evento danoso, visto que se trata de responsabilidade 

civil extracontratual [cf.: STJ, AgRg no REsp n.º 1.435.413/SC, 3.ª Turma, 

Rel.: Min. Moura Ribeiro, j. 21/05/2015; STJ, AgRg no REsp n.º 

1.476.080/RS, 4.ª Turma, Rel.: Min. Luis Felipe Salomão, j. 16/12/2014]; b) 

Declarar a inexistência da dívida, decorrente do contrato que originou o 

registro desabonador nos cadastros de inadimplentes; c) Declarar 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio 

da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do 

Código de Processo Civil, Condeno a empresa requerida no pagamento de 

custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da 

parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da condenação, 

considerando-se o trabalho executado por parte do advogado e o 

interstício temporal que o processo tramitou. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de dezembro de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1002753-96.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVAM OLIMPIO PATRICIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO OAB - MT0017494A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002753-96.2017.8.11.0045. Cuida-se de Requerimento de 

Liquidação de Sentença ajuizado por Estevam Olimpio Patricio contra 

Ympactus Comercial Ltda. – Me (Telexfree), em que visa a quantificar e 

apurar a existência de saldo credor, derivado do investimento da quantia 

de R$ 30.780,00 (trinta mil, setecentos e oitenta reais) na aquisição de 10 

planos denominados “Family”. Asseverou que não contou com tempo hábil 

para que a executada realizasse o pagamento das bonificações do plano, 

pois a empresa executada foi impedida de realizar suas atividades. 

Requereu, ao final, a procedência do pedido, para o fim de declarar a 

existência de crédito em favor da requerente. Foi procedida à citação da 

requerida. A requerida não apresentou contestação. Vieram os autos 

conclusos para deliberação. É sucinto relatório. Passo a decidir. Não 

subsistem questões preliminares pendentes que exijam exame e, 

conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais 

foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais 

a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a 

etapa de realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide 

(condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da 

questão de fundo da demanda. Compulsando o contingente probatório 

produzido no processo, conclui-se que a companhia requerida, 

devidamente intimada, não apresentou resposta/contestação (evento n.º 

16096137). Deveras, de acordo com a norma de regência, a falta de 

contestação induz, como consequência automática, a incidência dos 

efeitos materiais da revelia e produz presunção de veracidade, de 

natureza relativa, dos fatos articulados por parte do autor na petição inicial 

[art. 344 do Código de Processo Civil]. Examinando o contexto de provas 

produzido no processo, denota-se, de forma segura, que a requerente 

realizou “investimento” no valor de R$ 30.780,00 (trinta mil, setecentos e 

oitenta reais) para efetivar a aquisição do plano chamado “AD Central 

Family”, mediante a liquidação de boleto bancário, emitido pela empresa 

executada (evento n.º 9185851 – págs. 1/5). Da análise meticulosa do 

conteúdo do “regulamento geral de clientes”, elaborado pela empresa 

executada, depreende-se que a adesão a qualquer dos planos de 

divulgação exigia o pagamento prévio da quantia de U$ 50,00 (cinquenta 

dólares americanos), conforme se evola do teor da cláusula 5.1 do 

“regulamento geral de clientes” (evento n.º 9185877). O teor da redação 

do “regulamento geral de clientes”, elaborado pela empresa executada, 

prevê também que o pagamento das bonificações aos 

clientes/divulgadores deveria se efetivar mediante a emissão de cheques 
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nominais ou depósito em conta bancária, conforme registra o conteúdo da 

cláusula 4.1 do “regulamento geral de clientes” (evento n.º 9185877). A 

sentença de mérito, proferida na ação civil pública n.º 

0800224-44.2013.8.01.0001, definiu, sobre o tema, que “B.5) do montante 

a ser devolvido aos divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré 

Ympactus Comercial Ltda deverá deduzir os valores que os mesmos 

receberam a título de qualquer das bonificações da rede Telexfree, 

inclusive em razão de recompra de contas recebidas por anúncios 

postados. Do montante a ser restituído aos partners deverão ser 

deduzidos os valores que os mesmos receberam a título de comissões de 

venda” (sic). Isso significa dizer, portanto, por inferência racional, como 

forma de dar vazão à aplicabilidade do princípio dispositivo/congruência e 

encargo probatório, que constitui ônus da empresa executada 

comprovar/demonstrar, na hipótese concreta, a efetivação do pagamento 

das bonificações da rede ou a realização das recompras das contas [art. 

373, inciso I do Código de Processo Civil]. E não subsiste, no processo, 

prova que demonstre a ultimação destes fatos. Por via de consequência, 

diante desta moldura, levando-se por linha de estima a comprovação da 

existência da relação contratual e a ausência de prova idônea que 

demonstre a ocorrência de abatimentos no valor “investido”, não vejo 

como dar entendimento diverso à questão ‘sub judice’, com a 

consequência de que a procedência do pedido desponta como medida 

inquestionável. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de 

liquidação de sentença formulado por Estevam Olimpio Patricio contra 

Ympactus Comercial Ltda. – Me (Telexfree), para o fim de: a) Declarar 

Líquido a existência de saldo credor, em favor do exequente, no valor de 

R$ 30.780,00 (trinta mil, setecentos e oitenta reais), decorrente da 

aquisição do plano chamado “AD Central Family”, com incidência de 

correção monetária, calculada pelo IPC-Fipe, desde a data do efetivo 

pagamento, e juros moratórios no percentual de 12% ao ano, 

contabilizados a partir da data da citação da empresa requerida no 

processo de conhecimento (29/07/2013), conforme item B.7 da sentença 

de mérito, proferida na ação civil pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, 

e de U$ 50,00 (cinquenta dólares americanos), a ser convertido em moeda 

corrente nacional (Real), levando-se em consideração a cotação na data 

da publicação desta sentença, corrigido monetariamente pelo IPC-Fipe, e 

acrescido de juros moratórios na ordem de 12% ao ano; b) Declarar 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio 

da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do 

Código de Processo Civil, Condeno a executada no pagamento de custas 

judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte 

adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, 

considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a 

natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 13 de 

dezembro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 146045 Nr: 6899-03.2017.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDINEI CARLOS LAZAROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 Vistos etc.,

Trata-se de Processo de Execução Penal do recuperando Rudinei Carlos 

Lazarotto, em que o mesmo foi condenado a pena privativa de liberdade 

consistente em 01 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão 

simples.

À fl. 25, foi acostada aos autos a Certidão de Óbito do recuperando.

Consultado o Ministério Público, este requereu a extinção da punibilidade 

do recuperando (fl. 26).

A seguir, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Estabelece o artigo 107, inciso I, do Código Penal:

 “Extingue-se a punibilidade:

I – pela morte do agente.”

 ISSO POSTO, ante a prova do falecimento do recuperando (fl. 25), com 

fulcro nos artigos 62, do Código de Processo Penal, e 107, inciso I, do 

Código Penal, em consonância com o parecer Ministerial, DECLARO, por 

sentença, EXTINTA A PUNIBILIDADE do recuperando Rudinei Carlos 

Lazarotto, qualificado nos autos, no presente feito.

P. R.I.

Após o trânsito em julgado, procedam-se as anotações e baixas 

necessárias.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 132590 Nr: 7081-23.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDINEI CARLOS LAZAROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 Vistos etc.,

Trata-se de ação penal movida em desfavor do acusado Rudinei Carlos 

Lazarotto, imputando-lhe a prática dos delitos descritos no artigo 147, por 

duas vezes, do Código Penal, artigo 14, caput, da Lei nº. 10.826/2003 e 

artigo 306, da Lei nº. 9.503/1997.

À fl. 97, foi acostada aos autos a Certidão de Óbito do acusado.

Consultado o Ministério Público, este requereu a extinção da punibilidade 

do réu (fl. 98).

A seguir, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Estabelece o artigo 107, inciso I, do Código Penal:

 “Extingue-se a punibilidade:

I – pela morte do agente.”

 ISSO POSTO, ante a prova do falecimento do acusado (fl. 97), com fulcro 

nos artigos 62, do Código de Processo Penal, e 107, inciso I, do Código 

Penal, em consonância com o parecer Ministerial, DECLARO, por 

sentença, EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Rudinei Carlos Lazarotto, 

qualificado nos autos, no presente feito.

Encaminhem-se a arma de fogo e as munições apreendidas (fl. 24) a 

unidade do exército mais próxima para doação ou destruição, nos termos 

do artigo 25 da Lei nº 10.826/03.

P. R.I.

Após o trânsito em julgado, procedam-se as anotações e baixas 

necessárias.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 161646 Nr: 6842-48.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR DE ARAÚJO OLIVEIRA, WELLINGTON 

CARDOSO FUZARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Vistos etc.,1. Do despacho saneadorNão havendo preliminares a serem 

apreciadas, e não vislumbrando as hipóteses previstas no artigo 397 do 

Código de Processo Penal (alterado pela Lei nº. 11.719/2008), DOU O 

FEITO POR SANEADO, e de consequência, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 04 de fevereiro de 2019, às 13h30min. Saliento 

que na referida audiência serão inquiridas as testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa residentes nesta Comarca e, ao final, 

interrogados os réus.Intimem-se o Ministério Público, os acusados, seus 

Defensores, bem como as testemunhas arroladas pela acusação e 

defesa. Requisite-se, se necessário. Se houver testemunhas residentes 

em outra Comarca, expeça-se imediatamente Carta Precatória.2. Do pedido 

de revogação da prisão preventivaWellington Cardoso Fuzari, qualificado 
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nos autos, por intermédio de advogado constituído, formulou pedido de 

revogação da prisão preventiva, alegando, em síntese, não estarem 

presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis necessários 

para a decretação da prisão preventiva do requerente, aliado ao fato do 

mesmo apresentar todas as condições pessoais favoráveis (fls. 

53/67).Instado, o representante do Ministério Público manifestou de forma 

desfavorável ao pedido (fls. 69/75).(...).ISSO POSTO, pelos fatos e 

fundamentos esposados nesta decisão e na decisão proferida no feito nº. 

6638-04.2018 (id. 161352), em consonância com o parecer Ministerial, 

MANTENHO a decisão que decretou a prisão preventiva do requerente, e 

INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo 

requerente Wellington Cardoso Fuzari, qualificado nos autos.3. Às 

providências e expedientes necessários, observando-se as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 162707 Nr: 7636-69.2018.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIO FERREIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT, PATRICIA ROSA DE SOUZA - OAB:OAB/MT 22831/O

 Vistos etc.,

1. Designo audiência admonitória para o dia 19 de fevereiro de 2019, às 

13h00min.

2. Intimem-se o recuperando.

3. Intime-se ainda, o Ministério Público e a Defesa.

4. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001029-23.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA TENORIO CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINS & SALGUEIRO LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 07/02/2019 Hora: 

14:15 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002437-49.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDIL MARIA DA COSTA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002437-49.2018.8.11.0045. REQUERENTE: EDIL MARIA DA COSTA 

NASCIMENTO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Converto o 

julgamento em diligência. Nos termos do artigo 317 do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia de 

comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia de fatura de 

consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, 

consumo de água, contrato de locação de com firma reconhecida, 

declaração de residência com firma reconhecida pelo proprietário ou outro 

comprovante de endereço idôneo com firma reconhecida) contemporâneo 

ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos 

casos em que o comprovante encontrar-se no nome do 

cônjuge/companheiro, a parte autora deverá comprovar a relação conjugal 

ou comprovar relação com o titular do comprovante de endereço. Ressalto 

que a comprovação da residência é essencial para fixação da 

competência territorial do juizado, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 01 de 

outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002577-83.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DA LUZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002577-83.2018.8.11.0045. REQUERENTE: RENATO DA LUZ SILVA 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. Converto o julgamento em diligência. Nos termos do artigo 317 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos 

autos cópia de comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia 

de fatura de consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços 

de telefonia, consumo de água, contrato de locação de com firma 

reconhecida, declaração de residência com firma reconhecida pelo 

proprietário ou outro comprovante de endereço idôneo com firma 

reconhecida) contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena de 

extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o comprovante 

encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte autora deverá 

comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o titular do 

comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da residência é 

essencial para fixação da competência territorial do juizado, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 01 de 

outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011505-40.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAELQUE KERLE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO OAB - MT0017494A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Em atenção à determinação judicial, CERTIFICO que os dados do feito 

foram alterados para, doravante, tramitar como cumprimento de sentença. 

Nesse passo, impulsiono o feito para INTIMAR A PARTE EXECUTADA para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, consignando 

que, caso não o efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido 

de multa de 10% (dez) por cento, com expedição de mandado de penhora 

e avaliação (CPC, art. 523, § 1º) e Enunciado 97 do FONAJE, “A multa 

prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais 

Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o 

limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, 

sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento".

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003680-28.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES PARDINHO SOEIRO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 07/02/2019 Hora: 

15:30 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010870-93.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI OAB - MT0008410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CORA & VIAN CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da certidão 

do Oficial de Justiça, INTIMO a parte exequente para manifestação no 

prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 13 de dezembro de 2018. Fabio 

Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001818-90.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSON MARTINS ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

devolução da carta precatória, cuja diligência foi negativa, INTIMO a parte 

exequente para manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 13 

de dezembro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010274-80.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROMUALDO ANTONIO PILONETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FONSECA VILLELA OAB - MT0009973A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVALDO VARGAS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da certidão 

do Oficial de Justiça, INTIMO a parte exequente, por seu advogado e via 

DJE, para manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 13 de 

dezembro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003155-80.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSIMAR DOS REIS FIGUEREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o Data: 07/02/2019 Hora: 16:15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003077-86.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA MOHR BRUGNERA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003077-86.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: SP COMERCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA - EPP EXECUTADO: ROSA MOHR BRUGNERA Vistos. 

Em respeito ao princípio da cartularidade é imprescindível à apresentação 

do original do título de crédito, sendo assim, intime-se o exequente para, 

em 05 dias, deposite em cartório o do título executivo original. Após, 

cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o 

principal e cominações legais ou nomear bens a penhora, suficientes para 

assegurar a totalidade do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quanto forem necessários à satisfação integral da execução. Não o 

fazendo, deverá o Oficial de Justiça proceder à penhora e avaliação de 

bens do devedor suficientes para satisfação do débito executado, 

observando as exigências legais. Intime-se o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, reconhecendo o crédito e comprovando o 

depósito de 30% do valor da execução, requeira o parcelamento da dívida 

em até 06 (seis) prestações mensais, acrescidas de correção monetária e 

juros de 1% ao mês. Na hipótese de penhora, designe-se audiência de 

conciliação de acordo com a pauta do (a) conciliador (a), ocasião em que 

poderá a executada oferecer embargos à execução (por escrito ou 

verbalmente), procedendo-se as intimações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 01 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011925-11.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA BARBOSA QUEIROZ (EXEQUENTE)

ARIOVALDO HIDEO SAIKI DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BONFANTI & GROSSO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO GIARETTA OAB - MT0010172A (ADVOGADO(A))

 

Em atenção à determinação judicial, CERTIFICO que os dados do feito 

foram alterados para, doravante, tramitar como cumprimento de sentença. 

Nesse passo, impulsiono o feito para INTIMAR A PARTE EXECUTADA para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, consignando 

que, caso não o efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido 

de multa de 10% (dez) por cento, com expedição de mandado de penhora 

e avaliação (CPC, art. 523, § 1º) e Enunciado 97 do FONAJE, “A multa 

prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais 

Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o 

limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, 

sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento"

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011184-68.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO SCHIRMER SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 
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8011184-68.2015.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA CONCEICAO 

SCHIRMER SILVA - ME REQUERIDO: OI S.A Vistos. Intimem-se as partes 

do retorno dos autos da Turma Recursal devendo requer o que de direito e 

interesse no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja requerimentos no 

prazo determinado, arquivem-se os autos com as cautelas legais. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 1 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003111-27.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL RODRIGUES SERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003111-27.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ISMAEL RODRIGUES SERRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Converto o julgamento em diligência. Nos 

termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia de comprovante de residência 

em seu nome atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, 

conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de 

locação de com firma reconhecida, declaração de residência com firma 

reconhecida pelo proprietário ou outro comprovante de endereço idôneo 

com firma reconhecida) contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena 

de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o comprovante 

encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte autora deverá 

comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o titular do 

comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da residência é 

essencial para fixação da competência territorial do juizado, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 01 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002221-88.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE SOUSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002221-88.2018.8.11.0045. REQUERENTE: LEONARDO DE SOUSA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Converto o 

julgamento em diligência. Nos termos do artigo 317 do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia de 

comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia de fatura de 

consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, 

consumo de água, contrato de locação de com firma reconhecida, 

declaração de residência com firma reconhecida pelo proprietário ou outro 

comprovante de endereço idôneo com firma reconhecida) contemporâneo 

ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos 

casos em que o comprovante encontrar-se no nome do 

cônjuge/companheiro, a parte autora deverá comprovar a relação conjugal 

ou comprovar relação com o titular do comprovante de endereço. Ressalto 

que a comprovação da residência é essencial para fixação da 

competência territorial do juizado, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 1 de 

outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003019-49.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NATASCHA VALEZI FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o Data: 07/02/2019 Hora: 17:00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002233-39.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. CHRISOSTHEMOS DROGARIA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: Data: 07/02/2019 Hora: 

17:15 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003735-13.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER FRANCISCO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO(A))

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO(A))

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA SILVA LOBO (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: Data: 12/02/2019 Hora: 

13:00 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002943-25.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO LUIZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002943-25.2018.8.11.0045. REQUERENTE: TIAGO LUIZ DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Converto o julgamento em diligência. Nos 

termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia de comprovante de residência 

em seu nome atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, 

conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de 

locação de com firma reconhecida, declaração de residência com firma 

reconhecida pelo proprietário ou outro comprovante de endereço idôneo 

com firma reconhecida) contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 224 de 669



de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o comprovante 

encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte autora deverá 

comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o titular do 

comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da residência é 

essencial para fixação da competência territorial do juizado, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. As 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 01 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001589-62.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

S. J. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERLISE MARCHIORI OAB - MT20014/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. L. M. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1001589-62.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 265.000,00 ESPÉCIE: 

[Alimentos, Guarda]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: Nome: 

SERGIO JOSE DA SILVA Endereço: RUA DOS CUIABANOS, S/N, LOTE 44, 

RECANTO DOS MACUCOS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 

POLO PASSIVO: Nome: DEBORA LORAINE MARIANO SILVA Endereço: 

RUA DOS CUIABANOS, LOTE 44, RECANTO DOS MACUCOS, LUCAS DO 

RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de advogado(a) do polo ativo, para no prazo legal, 

impugnar à contestação juntada. LUCAS DO RIO VERDE, 13 de dezembro 

de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002959-76.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROLINA CINTRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017818A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001383-48.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

QUEZIA SILVA MENDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1001383-48.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 6.763,37 ESPÉCIE: 

[JUROS DE MORA - LEGAIS / CONTRATUAIS]->PETIÇÃO (241) POLO 

ATIVO: Nome: QUEZIA SILVA MENDES DE ALMEIDA Endereço: RUA 

BERGAMO, 2957, S, JARDIM IMPERIAL, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 POLO PASSIVO: Nome: UNIC SORRISO LTDA Endereço: Av. 

Noemia Tonello Dalmolin, 2499, Parque Univeristário, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

advogado(a) do polo ativo, para no prazo legal, impugnar à contestação. 

LUCAS DO RIO VERDE, 13 de dezembro de 2018. Cristina Vargas Reis 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000441-50.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA GOULARTE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1000441-50.2017.8.11.0045 Valor da causa: R$ 15.400,00 ESPÉCIE: 

[SEGURO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA, SUCUMBÊNCIA, CUSTAS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

CITAÇÃO, VALOR DA CAUSA]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: Nome: 

SONIA GOULARTE MEDEIROS Endereço: RUA BERGAMO, 3169, S, 

JARDIM IMPERIAL, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO 

PASSIVO: Nome: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Endereço: RUA SENADOR DANTAS, 74, 5 ANDAR, CENTRO, 
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RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de advogado do polo ativo, para no prazo legal, 

impugnar à contestação. LUCAS DO RIO VERDE, 13 de dezembro de 2018. 

Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001512-53.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - PR0039162A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1001512-53.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 1.149,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

POLO ATIVO: Nome: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Endereço: RUA 

SAMPAIO VIANA, 44, 10 andar, PARAÍSO, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04004-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS, 740, 

Vl Aurora, VILA AURORA I, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78740-100 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do 

polo ativo, para no prazo legal impugnar à contestação. LUCAS DO RIO 

VERDE, 13 de dezembro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001087-26.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIMIR ARAUJO DE SOUZA (AUTOR(A))

GUTEMBERG DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILDA MUNIZ DE PAULA OAB - MT20690/O (ADVOGADO(A))

IVANIA LUCIA ORSO PESAMOSCA OAB - MT22113/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON JOSE DOS SANTOS (RÉU)

REINALDO CASTRO DE SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIAS DANIEL DINIZ OAB - MT20265/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1001087-26.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 100.000,00 ESPÉCIE: 

[RESCISÃO / RESOLUÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, LIMINAR]

->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: GUTEMBERG DE 

SOUZA SILVA Endereço: RUA ENIO ROSPIERSKI, 2655, S, PARQUE DAS 

AMÉRICAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 Nome: CLEIMIR 

ARAUJO DE SOUZA Endereço: RUA ENIO ROSPIERSKI, 2655, S, PARQUE 

DAS AMÉRICAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO 

PASSIVO: Nome: REINALDO CASTRO DE SOUZA Endereço: RUA 

GELINDO LIRA, 34, QD 34, LT 34, JAIME SEITI FUJI, LUCAS DO RIO VERDE 

- MT - CEP: 78455-000 Nome: WILSON JOSE DOS SANTOS Endereço: 

AVENIDA GOIAS, 2296, S, VENEZA, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

advogado do polo ativo, para no prazo legal, impugnar à contestação 

LUCAS DO RIO VERDE, 13 de dezembro de 2018. Cristina Vargas Reis 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004779-04.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SRSC CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1004779-04.2016.8.11.0045 Valor da causa: R$ 13.956,69 ESPÉCIE: 

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: 

Nome: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Endereço: 

BANCO BRADESCO S.A., S/n, AV CIDADE DE DEUS, PREDIO PRATA - 2 

ANDAR, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: 

Nome: SRSC CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - ME Endereço: RUA JULIO 

DE CASTILHO, 473, CENTRO, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

advogado do polo ativo, para no prazo legal, se manifestar acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça. LUCAS DO RIO VERDE, 13 de 

dezembro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002039-05.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA CHAFFER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GISELE ALVES SILVA 

PROCESSO n. 1002039-05.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 14.729,09 

ESPÉCIE: [AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7) POLO ATIVO: Nome: CARLA CRISTINA CHAFFER Endereço: Rua 

Celestino Lorenzi, S/N, quadra 18, Lote 04, Bairro Ipê Branco, LUCAS DO 

RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: Rua Parapanema, lote 11, 

quadra 71, AB, Jardin das Palmeiras, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 Senhor(a): A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, em 

razão da perícia determinada nos autos do processo acima indicado, a 

comparecer no 20/03/2019, às 08h30 ou 13h30 horas, na Avenida Mato 

Grosso 936-S, Alvorada, a fim de realizar a perícia designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. ADVERTÊNCIAS : 1. Na 

perícia designada, a parte deverá apresentar ao Perito todos os exames e 

laudos que possuir. 2. As partes poderão apresentar quesitos 

suplementares durante a diligência, que poderão ser respondidos pelo 

perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento. Art. 469 do 

CPC. LUCAS DO RIO VERDE, 13 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003158-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVONEI SILVA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1003158-98.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 11.244,00 ESPÉCIE: 

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO, 

AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

POLO ATIVO: Nome: IVONEI SILVA SANTANA Endereço: RUA 

DOURADOS, 2040-S, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS, 

1288, SALA 09, 3 ANDAR, ED. TH, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 

78550-286 Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

advogado do polo ativo, para no prazo de 05(cinco) dias se manifestar 

acerca do Laudo Pericial juntada. LUCAS DO RIO VERDE, 13 de dezembro 

de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 227 de 669



“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003065-38.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISVALDO BARATA PALHETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1003065-38.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: 

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA, INCAPACIDADE 

LABORATIVA PERMANENTE, CONCESSÃO, CONVERSÃO, DATA DE 

INÍCIO DE BENEFÍCIO (DIB), RESTABELECIMENTO]->PETIÇÃO (241) POLO 

ATIVO: Nome: FRANCISVALDO BARATA PALHETA Endereço: Diamante, 

1483, N, Tessele Junior, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 

POLO PASSIVO: Nome: INSS Endereço: desconhecido Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do polo ativo, 

para no prazo legal, impugnar á contestação. LUCAS DO RIO VERDE, 13 

de dezembro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003423-03.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEY RIBEIRO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GISELE ALVES SILVA 

PROCESSO n. 1003423-03.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 10.351,11 

ESPÉCIE: [Citação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: 

Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT Endereço: AV 

NATALINO JOAO BRESCANSIN, 197, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 POLO PASSIVO: Nome: VANDERLEY RIBEIRO Endereço: 

PIQUIS, 101, Inexistente, JARDIM DAS VIOLETAS, SINOP - MT - CEP: 

78550-000 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora para depositar o complemento da diligência no valor de R$ 640,00 

(seiscentos e quarenta reais) do Senhor Oficial de Justiça conforme 

certidão, a guia de complementação de diligência deverá ser emitida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, 

após juntar comprovante nos autos. LUCAS DO RIO VERDE, 13 de 

dezembro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004058-81.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. C. N. H. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. M. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1004058-81.2018.8.11.0045 Valor da causa: R$ 11.626,96 ESPÉCIE: 

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: 

Nome: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

Endereço: AVENIDA DOUTOR AUGUSTO DE TOLEDO, 493/495, - ATÉ 

589/590, SANTA PAULA, SÃO CAETANO DO SUL - SP - CEP: 09541-520 

POLO PASSIVO: Nome: ANALDO CORREA MIRANDA SOUZA Endereço: R 

SAO CAROS, 133, RIO VERDE, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora para depositar o complemento da diligência no valor de R$ 510,00 

(quinhentos e dez reais) do Senhor Oficial de Justiça conforme certidão, a 

guia de complementação de diligência deverá ser emitida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após 

juntar comprovante nos autos. LUCAS DO RIO VERDE, 13 de dezembro de 

2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 
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https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000739-42.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR ANTONIO BURILE (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1000739-42.2017.8.11.0045 Valor da causa: R$ 211.610,18 ESPÉCIE: 

[CÉDULA DE CRÉDITO RURAL]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) POLO ATIVO: Nome: BANCO DO BRASIL S.A Endereço: Avenida 

Brasil, 300, Alvorada,, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 

POLO PASSIVO: Nome: VALDECIR ANTONIO BURILE Endereço: Fazenda 

Burile, Lote 23, BR 163, KM 692, sn, Zona Rural, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

parte autora para depositar o complemento da diligência no valor de R$ 

1.440,00 (um mil quatrocentos e quarenta reais) do Senhor Oficial de 

Justiça conforme certidão, a guia de complementação de diligência deverá 

ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. LUCAS 

DO RIO VERDE, 13 de dezembro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111366 Nr: 4606-31.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HABITABEM RIO VERDE IMOVEIS EIRELE, VALNI ROQUE 

VOLPATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:13.412-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANY FRANK - OAB:OAB/MT 

19270 O, WILLIAN GONÇALVES DA SILVA - OAB:18400/MT

 Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107116 Nr: 2394-37.2015.811.0045

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO ANTONIO HOELTGEBAUM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS CRISTINA FERREIRA 

BORGES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para manifestar-se acerca da 

carta precatória devolvida de fls.79/85 no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99516 Nr: 5585-27.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VALMIR MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANNUCCE OTERO OSSUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FONSECA VILLELA 

- OAB:9973/MT

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DO PROVIMENTO 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO ESTES AUTOS COM A FINALIDADE DE 

INTIMAR O(A) ADVOGADO(A)ADELAR COMIRAN, PARA DEVOLVER OS 

REFERIDOS AUTOS NO PRAZO DE 24 HORAS, SOB PENA DE BUSCA E 

APREENSÃO E DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99516 Nr: 5585-27.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VALMIR MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANNUCCE OTERO OSSUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FONSECA VILLELA 

- OAB:9973/MT

 Certifico e dou fé que por equívoco desta secretaria, o lembrete lançado 

no APOLO de documento pendente de juntada foi desativado sem que o 

Recurso de Apelação, tempestivamente apresentado pelo requerido fosse 

de fato juntado aos autos, levando ao erro na certidão do trânsito em 

julgado de p. 112 e atos seguintes. Procedo nesta data com a juntada da 

Apelação anexa, impulsionando os autos para manifestação do autor.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 139039 Nr: 2854-53.2017.811.0045

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSCA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO P. DE LIMA E 

SILVA - OAB:OAB/GO 13.943, EMILIO PEREIRA S. MACEDO - 

OAB:OAB/GO 19.456, KELLY PICCIN - OAB:22121/A, ONILDO ALVES 

DA SILVA - OAB:OAB/GO 2.278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT

 Determino a retificação da capa dos autos e sistema, para que proceda a 

retificação do tipo de Ação, a fim de que conste processo de 

conhecimento: AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA DE GUARDA E 

VISITAS C/C DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE ALIENAÇÃO PARENTAL.

Defiro o pedido do autor de pp. 402/406 e restituo o prazo de 15(quinze) 

dias, para que manifeste sobre o estudo psicossocial de pp. 396/401, e no 

mesmo prazo manifeste ainda sobre a petição e documentos de pp. 

408/412.

Defiro a produção de provas, documentais, periciais, bem como 

depoimento pessoal da partes e testemunhais, contudo antes de agendar 

audiência instrutória determino:

Que seja expedida carta precatória a comarca de Jatai/Go, a fim de que 

seja realizado estudo psicossocial com o genitor dos menores e demais 

familiares que com ele residem, entrevistando o genitor e as pessoas que 

ali moram, a fim de perquirir o ambiente, a formação atual familiar do 

genitor, a forma com que recepcionam os menores quando em visitas e 

demais questóes pertinentes ao objeto da ação, referente a alienação 

parental alegada.

Defiro o pedido da requerida e determino que seja realizada avaliação 

psicológica minuciosa, afim de perquirir a saude psicológico dos menores, 

a questão pertinente a alienação parental alegada na inicial, o processo de 

adaptação dos menores nesta comarca, sua rotina e demais questões que 

a equipe achar pertinente para o desenrolar do caso, com a juntada de 

laudo no prazo de 30(trinta) dias.

Intimem-se e cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 93851 Nr: 899-89.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, AIRTON CELLA - OAB:3938/O, ALINE PARIZZI - 

OAB:15.516, JEAN CARLOS CEZAR - OAB:9890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANDARC DA ROSA 

DANTAS - OAB:MT/8.140-B

 Considerando o oficio enviado pelo Cartório de Registro de Imóveis de pp. 

1054/1055, determino que seja oficiado ao respectivo cartório, enviando 

cópias da inicial, sentença homologatória de partilha referente a acordo 

formalizado entre as partes (p. 1043 e verso), cópias das escritura 

publicas de pp. 52/53, referentes aos imóveis, matriculas de ns. 10.356 e 

10.355, que ficaram na partilha para conjuge varoa, Sra. Tatiane Carla 

Teixeira, adquiridos durante a convivência em comum do casal, para que 

esta esclareça, no prazo de 15(quinze) dias, o porquê da necessidade de 

pagamento dos impostos ITBI e ITCD, exigência prevista nos item 1, do 

oficio de p. 1054/verso, já que se trata de partilha de bens, decorrente de 

divórcio e não de partilha de bens proveniente de inventario ou 

arrolamento.

As demais exigências devem ser satisfeitas pelas partes .

Intime-se a requerente, para que manifeste sobre a petição e documento 

constante de p. 1064/1065, requerendo o que entender de direito.

Com a resposta do oficio pela Serventia, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 15(quinze)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 43640 Nr: 3948-46.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUERINO FERRARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR GONGORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ PIVETTA FERRARIN - 

OAB:10023/MT, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - OAB:9012/MT, 

MARCOS TOMÁS CASTANHA - OAB:4.910, RODRIGO SAMARTINO 

ALBINO - OAB:304851

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO CRISTOFOLINI - 

OAB:15882/MT

 Verifica-se que o executado foi intimado da decisão proferida as pp. 192 

e verso, por seu advogado, DJE nº 10224, com previsão de 

disponibilização em 23/03/2018, para se manifestar sobre a penhora 

parcial realizada, contudo quedou-se inerte.

Posto isto, defiro os pedidos constantes de p. 204, itens "b e c", eis que já 

fora expedida a certidão de ajuizamento da ação, para fins de protesto, 

conforme p. . Cumpra-se, expedindo o necessário.

Segue em anexo pesquisa de Declaração de Imposto de Renda do 

executado, que ante o sigilo das informações deve ser juntado em pasta 

própria.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 116869 Nr: 7765-79.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de p. 261/262, item "a ao c".

Expeça-se termo de penhora do imóvel matricula n. 40789, após 

intimem-se o devedor e sua esposa da penhora realizada.

Após a intimação do executado e do decurso de prazo de 15 (quinze) 

dias, para manifestação deexpeça-se carta precatória a comarca de 

Diamantino, para avaliação e expropriação do imóvel matriculado sob o n. 

40789.

Intimem-se e cumpra-se. Expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 93909 Nr: 940-56.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIAZUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA - ME, VINÍCIUS PEDRO GIACOMINI BIAZUS, ELDER LUIZ BIAZUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo que se vê da petição e comprovante de pp. 53 e verso o banco 

efetuou o depósito da diligência do oficial de justiça, assim expeça-se 

mandado para intimação dos executados da decisão e documentos de pp. 

42/48, a fim de que diligencie nos demais endereços não procurados pelo 

oficial de justiça, conforme certidão constante de p. 50, bem como nos 

endereços em que os executados foram inicialmente citados (p. 34/35).

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 31066 Nr: 1227-92.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE PALOSHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR, 

WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS - OAB:30575/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT.1662135

 Defiro o pedido de p. 139.

Expeçam-se o precatório e requisitório de pedqueno valor conforme 

cálculo de p. 106.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 90601 Nr: 4496-03.2013.811.0045
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 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERQUICE RODRIGUES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WC ENXOVAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Defiro o pedido retro.

Expeça-se oficio ao SPC, SERASA e Junta Comercial de Mato Grosso para 

que nos envie informações de empresas com o mesmo nome, 

considerando a inexistencia de dados da empresa requerida.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 39915 Nr: 240-85.2011.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO MAURICIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DEL PUPPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, EDUARDO FONSECA VILLELA - OAB:9973/MT

 Arquivem-se os autos dando-se as baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 81450 Nr: 664-93.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORCIVAL GOUVEIA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAS - 

OAB:3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:10752-B, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - 

OAB:6.057/MT

 Defiro a SUSPENSÃO, conforme requerido.

Decorrido o período, manifeste-se o exequente, requerendo o que for de 

direito para prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 24208 Nr: 2031-31.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAMPOS TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA 

LTDA, ADELAR NOVELLO, ALISSON ENGELBRECHT, EVARISTO 

BARZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de p. 72.

 Expeça-se mandado para citação dos executados, nos endereços 

constantes de p. 72/verso e 73, indenpendentemente do pagamento de 

didligências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 95789 Nr: 2547-07.2014.811.0045

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SÁUDE DA 

REGIÃO TELES PIRES-CISRTP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B, VÂNIA FÁTIMA VIAN - OAB:54154/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Arquivem-se os autos, dando-se as baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 26154 Nr: 167-21.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EMÍLIO AMBIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NOBERTO MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELNA BEATRIZ DA COSTA - 

OAB:11558-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro (p. 85). Expeç-a-se mandado de penhora.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 105491 Nr: 1532-66.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVA BILHAR & ZAMBENEDETTI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:13.412-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Indefiro o pedido de suspensão do feito, formulado na contestação por 

nçao se tratar da matéria discutida na Resp. 1.525.174/RS.

Intime-se o requerido, para que manifeste sobre a impugnação e 

documentos juntados as pp. 57/77, no prazo de 15 (quinze) dias, e, no 

mesmo prazo, digam as partes as provas que pretendem produzir, 

justificando sua necessidade.

Em nada sendo requerido, conclusos para prolação de sentença.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 83927 Nr: 3436-29.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCELIA FERREIRA LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA HOFFMANN 

ZAMBENEDETTI - OAB:13461-A/MT, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - 

OAB:13412-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A /MT

 Intimem-se as partes do v. Acórdão proferido para, querendo, requererem 

o que entenderem de direito, no prazo de 30 (trinta) dias.

Nada sendo requerido no prazo assinalado, remeta os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento n.º 

12/2017-CGJ.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 41268 Nr: 1575-42.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON PAGLIUSO MOTA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro, consignando que a intimação do executado acerca 

da constrição realizada, deverá ser realizada por Oficial de Justiça.

Destaco que no mesmo ato deverá ser realizada a avaliação do bem 

objeto da constrição (p. 52).

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 34977 Nr: 5422-23.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDLDRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT, 

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES MOTA - OAB:MT/22.903-O, 

MARCELE INES ROOS - OAB:9384/MT, VALTER LUCAS MARONEZI - 

OAB:17435/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o STJ definiu em sede de julgamento de recurso 

repetitivo, Recurso Especial Nº 1.340.553 - RS (2012/0169193-3), Relator: 

Ministro Mauro Campbell, como devem ser aplicados o artigo 40 e 

parágrafos da Lei de Execução Fiscal (6.830/80), intime-se o exequente 

para se manifeste acerca da ocorrência de prescrição intercorrente no 

presente caso. Prazo: 10 (dez) dias.

Após, torne-me conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 35003 Nr: 5531-37.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL DE PEÇAS PEDRÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO GUILHERME 

SCHNITZER NETO - OAB:15819/MT, André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT, VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 Considerando que o STJ definiu em sede de julgamento de recurso 

repetitivo, Recurso Especial Nº 1.340.553 - RS (2012/0169193-3), Relator: 

Ministro Mauro Campbell, como devem ser aplicados o artigo 40 e 

parágrafos da Lei de Execução Fiscal (6.830/80), intime-se o exequente 

para se manifeste acerca da ocorrência de prescrição intercorrente no 

presente caso. Prazo: 10 (dez) dias.

Após, torne-me conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 42297 Nr: 2605-15.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RICARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:4269, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT, JOISIANE 

JESSICA OLIVEIRA PONTES MOTA - OAB:MT/22.903-O, Lucans 

Nogueira - OAB:16040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o STJ definiu em sede de julgamento de recurso 

repetitivo, Recurso Especial Nº 1.340.553 - RS (2012/0169193-3), Relator: 

Ministro Mauro Campbell, como devem ser aplicados o artigo 40 e 

parágrafos da Lei de Execução Fiscal (6.830/80), intime-se o exequente 

para se manifeste acerca da ocorrência de prescrição intercorrente no 

presente caso. Prazo: 10 (dez) dias.

Após, torne-me conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 22193 Nr: 3336-84.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDLDRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT, 

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES MOTA - OAB:MT/22.903-O, 

VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o STJ definiu em sede de julgamento de recurso 

repetitivo, Recurso Especial Nº 1.340.553 - RS (2012/0169193-3), Relator: 

Ministro Mauro Campbell, como devem ser aplicados o artigo 40 e 

parágrafos da Lei de Execução Fiscal (6.830/80), intime-se o exequente 

para se manifeste acerca da ocorrência de prescrição intercorrente no 

presente caso. Prazo: 10 (dez) dias.

Após, torne-me conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 39508 Nr: 4535-05.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLNEI LUIS DA SILVA, MARIA CONCEIÇÃO 

SCHIMER DE MATTOS, DELFINO ELIZEU SCHIMMER DE MATOS, 

ELISABETE TEREZINHA DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI - 

OAB:OAB/PR 25.276, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - 

OAB:53612-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 Face ao caráter sigiloso, arquivem-se as informações solicitadas pelo 

Sistema Infojud em pasta própria na Secretaria do Juízo, facultado o 

acesso tão-somente ao exequente e seu advogado.

Após, intime-se a exequente para se manifestar sobre elas ou requerer o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 42159 Nr: 2467-48.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANA FÁTIMA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visando evitar futura arguição de nulidade no tocante à citação realizada 

por edital, CITE-SE a executada por mandado nos novos endereços 

encontrados através dos sistemas SIEL e INFOJUD (em anexo).

Restando positiva a citação e verificado o não pagamento do débito pela 

executada, deverá o Oficial de Justiça proceder em sequência, a penhora 

e avaliação do bem objeto de constrição através do sistema RENAJUD (P. 

57).

Em caso negativo, intime-se o executado para requerer o que entender 

direito para prosseguimento da execução. Prazo: 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 41274 Nr: 1581-49.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON SILVERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ciência ao exequente das informações obtidas através do sistema 

RENAJUD (em anexo), devendo delas se manifestar requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 26068 Nr: 3786-90.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA AMADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE WILLIAM DE 

ANDRADE - OAB:10.295, FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT, 

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES MOTA - OAB:MT/22.903-O, 

Lucans Nogueira - OAB:16040, MARCELE INES ROOS - OAB:9384/MT, 

VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT, VALTER LUCAS MARONEZI - 

OAB:17435/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ciência ao exequente das informações obtidas através do sistema 

RENAJUD (em anexo), devendo delas se manifestar requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 87252 Nr: 1060-36.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAIRTON SILVA DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT, FLÁVIO CALDEIRA BARRA - OAB:MT/13.465-A, 

HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT, JOISIANE JESSICA 

OLIVEIRA PONTES MOTA - OAB:MT/22.903-O, VALTER L. MARONEZI - 

OAB:17.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ciência ao exequente das informações obtidas através do sistema 

RENAJUD (em anexo), devendo delas se manifestar requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 39122 Nr: 4147-05.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AIRTON ALVES DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT, VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao petitório de p. 59, realizei nova busca junto ao sistema 

RENAJUD e, no mesmo ato, procedi constrição de transferência e registro 

de penhora sobre o único veículo encontrado em nome do executado 

(extrato anexo).

Intime-se o executado da penhora realizada, devendo no ato indicar a 

localização do bem a fim que seja realizada sua avaliação.

Intime-se o exequente para requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito. Prazo: 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 35213 Nr: 5618-90.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRSON GILBERTO ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO GUILHERME 

SCHNITZER NETO - OAB:15819/MT, MARCELE INES ROOS - 

OAB:9384/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:4269, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT, JOISIANE 

JESSICA OLIVEIRA PONTES MOTA - OAB:MT/22.903-O, VALTER 

LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B/MT

 Ciência ao exequente das informações obtidas através do sistema 

INFOJUD (em anexo).

Desde já, considerando que o STJ definiu em sede de julgamento de 

recurso repetitivo, Recurso Especial Nº 1.340.553 - RS (2012/0169193-3), 

Relator: Ministro Mauro Campbell, como devem ser aplicados o artigo 40 e 

parágrafos da Lei de Execução Fiscal (6.830/80), intime-se o exequente 

para se manifeste acerca da ocorrência de prescrição intercorrente no 

presente caso. Prazo: 10 (dez) dias.

Após, torne-me conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 42168 Nr: 2476-10.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA ROSA CARVALHO PRESTADORA DE 

SERVIÇOS LTDA, ADOLFO CIRANO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ciência ao exequente das informações obtidas através do sistema 

INFOJUD (em anexo), devendo delas se manifestar requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 86704 Nr: 500-94.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO ROBERTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES MOTA - 

OAB:MT/22.903-O, Lucans Nogueira - OAB:16040, VALTER LUCAS 

MARONEZI - OAB:17435/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ciência ao exequente das informações obtidas através do sistema 

RENAJUD (em anexo), devendo delas se manifestar requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 33809 Nr: 3689-22.2009.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S.A, RONALDO CESÁRIO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA MONTEIRO DAL MOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI - 

OAB:OAB/PR 25.276, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - 

OAB:53.612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR 

- OAB:17765A, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 Houve a impugnação ao cumprimento de sentença pelo Banco executado, 

referente aos honorários advocarícios, aduzindo em síntese, excesso de 

execução, conquanto os juros devem incidir à partir do trânsito em julgado 

da sentença e a correção monetária à partir do arbitramento, ou seja, da 

data da sentença proferida, na oportunidade apresentou os cálculos do 

valor que entendo como o correto e efetuou o depósito do valor cobrado 

(pp. 299/306).

Instado a se manifestar o exequente concordou com a impugnação (pp. 

309/311), refez os cálculos, conforme se vê de pp. 312/315, que somadas 

as custas processuais, totalizam a quantia de R$ 1.972,78 (um mil 

novecentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos), o qual 

requer a expedidção de alvará judicial.

Pois bem, em análise do novo cálculo apresentado pelo exequente, 

entendo que foram observados as datas corretas para incidencia dos 

juros e correção monetária, quais sejam, os juros do trânsito em julgado da 

sentença e a correção monetária à partir do arbitramento, ou seja, da data 

da sentença proferida, assim homologo o cálculo de pp. 312/315, para que 

surta seus juridicos e legais efeitos e determino a expedição de alvará 
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judicial da quantia de R$ 1.972,78 (um mil novecentos e setenta e dois 

reais e setenta e oito centavos), ao exequente, para conta corrente 

indicada a p. 311, sendo que o restante deverá ser levantado pelo Banco, 

ora executado.

Quanto ao padido do banco de pp. 307/308, diga a autora, Helena Monteiro 

Da Molin, no prazo de 15(quinze) dias.

Intimem-se e cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 87274 Nr: 1085-49.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO ACIL MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - C.F.I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16807-A/MT

 Para Homologação do acordo de pp. 163 e verso, deverá a parte autora, 

juntar aos autos a procuração conferida a advogada, Dra. Luciana de 

Jesus Ribeiro, com poderes para transigir, já que anteriormente estava 

sendo defendido pela Defensoria Pública desta comarca.

Anote-se na capa dos autos e sistema o nome da advogada do autor, Dra. 

Luciana de Jesus Ribeiro, a fim de que receba intimações, se 

manifestando nos autos.

 Por outro lado, verifica-se do acordo de p. 163, que a parte autora, na 

clásula de n. 07, renunciou a verba honorária de sucumbência, contudo tal 

renuncia, para sua validade dependeria da assinatura do Defensor 

Publico, dando o seu aval, já que o crédito, a referida Instituição pertence, 

de modo que entendo, pela invalidade da respectiva avença neste ponto.

Posto isto, defiro o pedido de p. 165 e ordeno o seguinte:

Inicialmente, que se cumpra o item 6.2.4.4, da CNGC: “A secretaria deverá 

remeter ao Cartório Distribuidor, para anotação, os feitos que passarem à 

fase de cumprimento/execução de sentença”.

Intime-se o devedor, BV Financeira S/A, por seu advogado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito referente aos 

honorários advocatícios fixados na sentença, conforme cálculo de p. 166 

e, caso não o efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido de 

multa de 10% (dez) por cento e honorários advocatícios (CPC, art. 523, § 

1º).

Transcorrido o prazo acima sem o cumprimento da obrigação, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias, independente nova intimação, para que o 

devedor apresente nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do 

artigo 525, do Estatuto Processual Civil.

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

do débito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 120952 Nr: 1049-02.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDEMAR ANTONIO COSMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS VALDIR DE MEDEIROS - 

OAB:OAB/MT 17.911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT

 Posto isto, ACOLHO a preliminar de coisa julgada, bem como verificada a 

decadência do direito do autor na espécie, JULGO EXTINTO o processo 

com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC.Condeno 

o autor, ao pagamento das custas processuais e honorários 

sucumbenciais, no importe de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais e, em nada sendo requerido no prazo 

legal, arquive-se o presente feito, dando-se às devidas comunicações, 

anotações e baixas de praxe.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 119378 Nr: 197-75.2016.811.0045

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDEMAR ANTONIO COSMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS VALDIR DE MEDEIROS - 

OAB:OAB/MT 17.911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT

 VISTOS, ETC.

Trata-se de AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO, tendo as 

partes acima identificadas.

Verifica-se dos autos da Ação Anulatória, código: 120952, a extinção 

daquele feito em razão do reconhecimento da decadência do direito lá 

pleiteado.

Desse modo, tratando-se a presente de cautelar incidental ampara em 

ação a qual restou julgada com resolução do mérito, entendo que o feito 

em questão perdeu o seu objeto, sendo a extinção medida que se impõe 

ao caso.

 Posto isto, diante da perda do objeto e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC.

De consequência, revogo a liminar concedida às pp. 22/25.

Oficie-se ao Cartório do 2º Ofício de Lucas do Rio Verde.

Condeno o autor, ao pagamento das custas processuais e honorários 

sucumbenciais, no importe de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º 6º do CPC.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais e, em nada 

sendo requerido no prazo legal, arquive-se o presente feito, dando-se às 

devidas comunicações, anotações e baixas de praxe.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 97721 Nr: 4118-13.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS PEREZ DE AMORIM-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA KUNZLER DUTRA - 

OAB:19590/E, GUILHERME DE OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:12118-A /MT, 

HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ciência ao exequente das informações requisitadas através do Sistema 

Renajud, devendo, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de 

direito para prosseguimento do feito executivo.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 97721 Nr: 4118-13.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS PEREZ DE AMORIM-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA KUNZLER DUTRA - 

OAB:19590/E, GUILHERME DE OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:12118-A /MT, 

HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Defiro o pedido de SUSPENSÃO do feito pelo prazo requerido.

Decorrido o período supra, manifeste-se a exeqüente, requerendo o que 

for de direito.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 6630 Nr: 1311-74.2001.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA 

E AGRONOMIA DE M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALÍCIO CRISTOFOLINI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLAVIO P. DALTRO - 

OAB:7.285, RUBIA NERY R. GUIMARÃES - OAB:MT6.475, RUY 

NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A fim de regularizar a penhora on-line realizada às pp. 69/70, procedi, 

nesta data, a transferência da quantia constrita (p. 70), para conta de 

depósitos judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

conforme ordem que segue anexa.

Proceda a Sra. Gestora a vinculação dos valores junto ao departamento 

responsável.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001775-60.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL CAMINHOES TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANE RAMOS ARANTES DE SOUZA OAB - MT21465/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001775-60.2018.8.11.0021 REQUERENTE: BRASIL 

CAMINHOES TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA Tratam-se os 

presentes autos de carta precatória encaminhada do Juízo deprecante 

para esta comarca, requerendo o cumprimento de ordem. Inicialmente, 

verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos artigos 388, p. 

único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento as cartas 

precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado 

Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com 

isenção legal de custas prévias. Não havendo o recolhimento devido, 

decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, devolva-se a presente precatória ao 

Juízo de origem, constando no ofício o motivo da devolução e o valor das 

custas devidas para o caso de novo encaminhamento, conforme artigo 

390 da CNGCJ/MT. Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, 

com a urgência que o caso requer. Designo audiência para colheita de 

depoimento pessoal da testemunha, para o dia 29 de janeiro de 2019, às 

13h15min (MT), devendo esta ser pessoalmente intimada a comparecer. 

Notifique o juízo deprecado, conforme exige o item 2.7.4 da normativa em 

comento, sendo desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos 

termos da Súmula 273 do S.T.J.. Caso a ordem não deva ser cumprida 

nesta comarca, remeta-se ao local de cumprimento, dado o caráter 

itinerante da missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput do Código de 

Processo Civil, notificando imediatamente o juízo deprecante. Após o 

cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os autos à 

origem, com os cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 11 de 

dezembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001786-89.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOCI PICCINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE FERREIRA GARCIA OAB - MT7142/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001786-89.2018.8.11.0021 REQUERENTE: JOCI 

PICCINI Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem. Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos 

dos artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do 

recolhimento as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça 

gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública 

e outros com isenção legal de custas prévias. Não havendo o 

recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, devolva-se a 

presente precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o motivo da 

devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. Estando em ordem a 

missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência que o caso requer. 

Designo audiência para colheita de depoimento pessoal das testemunhas, 

para o dia 29 de janeiro de 2019, às 13h30min (MT), devendo esta ser 

pessoalmente intimada a comparecer. Notifique o juízo deprecado, 

conforme exige o item 2.7.4 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J.. Caso a ordem não deva ser cumprida nesta 

comarca, remeta-se ao local de cumprimento, dado o caráter itinerante da 

missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, 

notificando imediatamente o juízo deprecante. Após o cumprimento, 

independentemente de novo despacho, remeta os autos à origem, com os 

cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 11 de dezembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001846-62.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CONSIGO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN APARECIDO DA LUZ CARDOSO OAB - GO30585 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIAMA TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

GEISA MARIA GARCIA RIBEIRO (REQUERIDO)

FABIO RIBEIRO BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001846-62.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CONSIGO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP 1) Tratam-se 

os presentes autos de carta precatória encaminhada do Juízo deprecante 

para esta comarca, requerendo o cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, 

verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos artigos 388, p. 

único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento as cartas 

precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado 

Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com 

isenção legal de custas prévias. 3) Não havendo o recolhimento devido, 

decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, devolva-se a presente precatória ao 

Juízo de origem, constando no ofício o motivo da devolução e o valor das 

custas devidas para o caso de novo encaminhamento, conforme artigo 

390 da CNGCJ/MT. 4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o 

deprecado, com a urgência que o caso requer. 5) Em havendo 

necessidade de designação de audiência, notifique o juízo deprecado, 

conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta 

comarca, remeta-se ao local de cumprimento, dado o caráter itinerante da 

missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, 

notificando imediatamente o juízo deprecante. 7) Após o cumprimento, 

independentemente de novo despacho, remeta os autos à origem, com os 

cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 13 de dezembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001735-78.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

P. P. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO CARDOSO TONHA OAB - MT0003573A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. V. G. (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte autora da 
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decisão de ID nº 16855119 e da audiência de conciliação designada nos 

autos para o dia 30/01/2019 às 13:30 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001549-55.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

E. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM RODRIGUES DE SOUZA OAB - GO38902 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. T. B. D. L. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte autora da 

decisão de ID nº 16580947 e da audiência de conciliação designada nos 

autos para o dia 22/01/2019 às 16:00 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001561-69.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIAMA TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte autora da 

decisão de ID nº 16590516 e da audiência de conciliação designada nos 

autos para o dia 22/01/2019 às 17:30 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001673-38.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte autora da 

decisão de ID nº 16582969 e da audiência de conciliação designada nos 

autos para o dia 22/01/2019 às 16:30 horas (MT).

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001389-30.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM RODRIGUES DE SOUZA OAB - GO38902 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. L. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de sua advogada constituída, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se nos autos, nos termos do item 7 do Despacho proferido 

(Id 15779817), que segue vinculado, tendo em vista a contestação 

apresentada (Id 16426369). Do mesmo modo, tem a presente como 

finalidade reiterar a intimação de Vossa Senhoria, conforme certidão Id 

15936299, para que informe nos autos seus dados bancários, a fim de 

possibilitar o cumprimento do item 4 do supra citado decisum vinculado, 

com posterior expedição de ofício ao empregador do executado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001584-15.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BRASIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WENTZ MANHAES OAB - MT0020744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO da parte autora da 

decisão de ID nº 16592159 e da audiência de conciliação designada nos 

autos para o dia 24/01/2019 às 12:30 horas (MT).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 15158 Nr: 2109-34.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Campeão Generos Alimentícios Ltda, Mirene de 

Abreu Pinto, José Carlos Mendes Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Beatriz C. da Costa de S. 

Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6. Realizada a penhora por termo nos autos, INTIME-SE o advogado do 

executado via DJE e pessoalmente a eventuais credores hipotecários (art. 

799, I do CPC) para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem sobre a 

penhora (art. 841, §1º do CPC) e a avaliação (art. 872, §2º do CPC). É 

incumbência do exequente promover a averbação nas matrículas 

imobiliárias, nos termos do art. 799, inciso IX do CPC. 7. Na sequência, 

INTIME-SE o exequente para manifestar o que entender de direito, devendo 

indicar a forma que pretende expropriar o bem a ser penhorado, 

observando-se as modalidades estabelecidas nos artigos 876 e 879 do 

CPC.8. Em seguida, venham os autos CONCLUSOS. CUMPRA-SE.Água 

Boa/MT, 12 de dezembro de 2018.Arthur Moreira Pedreira de 

AlbuquerqueJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 96959 Nr: 457-64.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VVFeTL, VB, MSdMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Defiro o pleito de fls. 68/69 e, consequentemente, determino a citação 

dos executados por meio de oficial de justiça, no seguinte endereço: Rua 

18, nº 270, centro, Água Boa/MT.

2. Não sendo os executados localizados pessoalmente, INTIME-SE a 

autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste nos autos, sob 

pena de arquivamento.

 3. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 81004 Nr: 4025-30.2011.811.0021

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Diante do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas nº 85560/201, que determinou a remessa das ações que não 

ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública ou Juizados Especiais Cíveis, independente da 

complexidade da matéria ou necessidade de realização de prova pericial, 

DETERMINO a redistribuição dos autos ao Juizado Especial Cível desta 

Comarca, em observância à Resolução nº 004/2014/TP.

2. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 98219 Nr: 1190-30.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrorio Maquinas Agricolas Ltda, Fabio Ribeiro 

Borges, Geisa Maria Garcia Ribeiro, Fabio Ribeiro Borges Junior
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Abdiel Tardeli 

Júnior - OAB:OAB 148.199, Ivan Moreira - OAB:81931/SP, Ricardo 

Tadeu Strongoli - OAB:208.817/SP

 1. DEFIRO o pedido formulado pelo exequente à fl. 141.

2. PROCEDA-SE a penhora e avaliação dos imóveis registrados nas 

matriculas nº 8.277 e nº 8.279, no Cartório de Registro de Imóveis de Água 

Boa/MT (fl. 38).

É relevante ressaltar que a penhora deverá ser realizada por termo nos 

autos, nos termos do art. 845, §1º do Código de Processo Civil, que assim 

dispõe:

Art. 845. Efetuar-se-á a penhora onde se encontrem os bens, ainda que 

sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros.

§ 1o A penhora de imóveis, independentemente de onde se localizem, 

quando apresentada certidão da respectiva matrícula, e a penhora de 

veículos automotores, quando apresentada certidão que ateste a sua 

existência, serão realizadas por termo nos autos.

3. Realizada a penhora por termo nos autos, INTIME-SE o advogado do 

executado via DJE e pessoalmente a eventuais credores hipotecários (art. 

799, I do CPC) para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem sobre a 

penhora (art. 841, §1º do CPC) e a avaliação (art. 872, §2º do CPC). É 

incumbência do exequente promover a averbação nas matrículas 

imobiliárias, nos termos do art. 799, inciso IX do CPC.

 4. Na sequência, INTIME-SE o exequente para manifestar o que entender 

de direito, devendo indicar a forma que pretende expropriar o bem a ser 

penhorado, observando-se as modalidades estabelecidas nos artigos 876 

e 879 do CPC.

5. Em seguida, venham os autos CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31289 Nr: 288-53.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E B Prestes Comercio Ltda, Epifanio Brizola 

Prestes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – DEFERE-SE o pedido do exequente (fl.56), a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo a constrição patrimonial, INTIME-SE o advogado do executado 

ou, não havendo, de maneira pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 854, §3º do CPC).

 3 – Após, INTIME-SE o credor, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 107778 Nr: 1200-40.2016.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edite Maria Peretto Souza, Valdepim Pereira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. S. Lima - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – DEFERE-SE o pedido do exequente (fls.91/92), a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo a constrição patrimonial, INTIME-SE o advogado do executado 

ou, não havendo, de maneira pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 854, §3º do CPC).

 3 – Após, INTIME-SE o credor, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 80255 Nr: 3276-13.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. A. A. Bernieri Comércio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lince Construtora e Incorporadora Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – DEFERE-SE o pedido do exequente (fls.88/89), a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo a constrição patrimonial, INTIME-SE o advogado do executado 

ou, não havendo, de maneira pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 854, §3º do CPC).

 3 – Após, INTIME-SE o credor, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 115674 Nr: 5940-41.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO MATOS CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – DEFERE-SE o pedido do exequente (fls.55/56), a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo a constrição patrimonial, INTIME-SE o advogado do executado 

ou, não havendo, de maneira pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 854, §3º do CPC).

 3 – Após, INTIME-SE o credor, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 32820 Nr: 1826-69.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAPJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B

 1 – DEFERE-SE o pedido do exequente (fl.168), a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 
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art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo a constrição patrimonial, INTIME-SE o advogado do executado 

ou, não havendo, de maneira pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 854, §3º do CPC).

 3 – Após, INTIME-SE o credor, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 103134 Nr: 4208-59.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. DA S. THEMOTEO TRANSPORTES - ME, 

Rodrigo da Silva Themoteo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – DEFERE-SE o pedido do exequente (fl.27), a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo a constrição patrimonial, INTIME-SE o advogado do executado 

ou, não havendo, de maneira pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 854, §3º do CPC).

 3 – Após, INTIME-SE o credor, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31323 Nr: 322-28.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Leila Pereira Franco- ME, Alice Leila Pereira 

Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – DEFERE-SE o pedido do exequente (fl.52), a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo a constrição patrimonial, INTIME-SE o advogado do executado 

ou, não havendo, de maneira pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 854, §3º do CPC).

 3 – Após, INTIME-SE o credor, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 110739 Nr: 2863-24.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D D Comercio de Produtos Alimenticios Ltda - 

ME, Dinorah Maria Alvina de Jesus Almeida, Dinalvo Teixeira Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – DEFERE-SE o pedido do exequente (fl.28), a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo a constrição patrimonial, INTIME-SE o advogado do executado 

ou, não havendo, de maneira pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 854, §3º do CPC).

 3 – Após, INTIME-SE o credor, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 116532 Nr: 6518-04.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Água Boa - M T

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kallyl Mattos Reis Marchese Tura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Água Boa/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – DEFERE-SE o pedido do exequente (fls.23/24), a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo a constrição patrimonial, INTIME-SE o advogado do executado 

ou, não havendo, de maneira pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 854, §3º do CPC).

 3 – Após, INTIME-SE o credor, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 116575 Nr: 6558-83.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Água Boa - M T

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Garcia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Água Boa/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – DEFERE-SE o pedido do exequente (fls.23/24), a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo a constrição patrimonial, INTIME-SE o advogado do executado 

ou, não havendo, de maneira pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 854, §3º do CPC).

 3 – Após, INTIME-SE o credor, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 109341 Nr: 2072-55.2016.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingú - Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENOR LEITE DOS SANTOS, Dari Martins 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 1 – DEFERE-SE o pedido do exequente (fls.64/65), a fim de promover o 
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bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo a constrição patrimonial, INTIME-SE o advogado do executado 

ou, não havendo, de maneira pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 854, §3º do CPC).

 3 – Após, INTIME-SE o credor, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 35396 Nr: 4409-27.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido de Matos Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – DEFERE-SE o pedido do exequente (fl.75), a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo a constrição patrimonial, INTIME-SE o advogado do executado 

ou, não havendo, de maneira pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 854, §3º do CPC).

 3 – Após, INTIME-SE o credor, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 97356 Nr: 699-23.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edigar de Melo Pereira - ME, Edigar de Melo 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – DEFERE-SE o pedido do exequente (fl.26/27), a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo a constrição patrimonial, INTIME-SE o advogado do executado 

ou, não havendo, de maneira pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 854, §3º do CPC).

 3 – Após, INTIME-SE o credor, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 93387 Nr: 2667-25.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KGLdJ, Esthela Cristina Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ednaldo de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – DEFERE-SE o pedido do exequente (fl.85), a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo a constrição patrimonial, INTIME-SE o advogado do executado 

ou, não havendo, de maneira pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 854, §3º do CPC).

 3 – Após, INTIME-SE o credor, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – De outro lado, em relação aos alimentos presentes, diante do 

requerimento da parte autora (fls. 100-v), DEFERE-SE o pedido de prisão 

civil do executado EDNALDO DE JESUS.

 Extrai-se dos autos que embora o executado tenha sido devidamente 

citado e intimado, deixou de efetuar o pagamento total da dívida 

exequenda.

Em razão disso dos fatos acima, com fundamento no art. 528, §3ºdo CPC , 

DECRETA-SE A PRISÃO CIVIL do executado EDNALDO DE JESUS pelo 

prazo de 3 (três) meses ou até que efetue o pagamento das prestações 

alimentícias em atraso, conforme tabela apresentada à fl. 102, incluídas 

aquelas vencidas no curso da presente execução (Súmula 309 do STJ).

 EXPEÇA-SE imediatamente mandado de prisão civil para cumprimento, 

considerando que o cumprimento da prisão civil não lhe retira a obrigação 

de pagar a pensão alimentícia.

Salienta-se que, tratando-se de prisão civil, o executado deverá ficar 

separado dos presos comuns, conforme disposição do art. 528, §4º do 

CPC .

Em seguida, remetam-se os autos CONCLUSOS para análise do pedido de 

penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 99339 Nr: 1863-23.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORC TRANSPORTES ORGANIZADOS DE 

CARGAS LTDA., Pedro Luciano Lobo, Daniela Gama

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – DEFERE-SE o pedido do exequente (fl.44), a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo a constrição patrimonial, INTIME-SE o advogado do executado 

ou, não havendo, de maneira pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 854, §3º do CPC).

 3 – Após, INTIME-SE o credor, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 101378 Nr: 3027-23.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOENO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – DEFERE-SE o pedido do exequente (fls.82/83), a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo a constrição patrimonial, INTIME-SE o advogado do executado 

ou, não havendo, de maneira pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) 
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dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 854, §3º do CPC).

 3 – Após, INTIME-SE o credor, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 27232 Nr: 1675-40.2009.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clanisi Oliveira Campos, Clanisi Oliveira 

Campos ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – DEFERE-SE o pedido do exequente (fl.64), a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo a constrição patrimonial, INTIME-SE o advogado do executado 

ou, não havendo, de maneira pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 854, §3º do CPC).

 3 – Após, INTIME-SE o credor, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 80717 Nr: 3738-67.2011.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KGN, GGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – DEFERE-SE o pedido do exequente (fl.118), a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo a constrição patrimonial, INTIME-SE o advogado do executado 

ou, não havendo, de maneira pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 854, §3º do CPC).

 3 – Após, INTIME-SE o credor, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 96926 Nr: 436-88.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L H A RIOS COMÉRCIO - ME, Luiza Helena 

Alves Rios

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – DEFERE-SE o pedido do exequente (fl.31), a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo a constrição patrimonial, INTIME-SE o advogado do executado 

ou, não havendo, de maneira pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 854, §3º do CPC).

 3 – Após, INTIME-SE o credor, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 109431 Nr: 2129-73.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N MARTINS COELHO COMÉRCIO, Neuza 

Martins Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – DEFERE-SE o pedido do exequente (fl.29), a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo a constrição patrimonial, INTIME-SE o advogado do executado 

ou, não havendo, de maneira pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 854, §3º do CPC).

 3 – Após, INTIME-SE o credor, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 98525 Nr: 1375-68.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caramuru Alimentos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Ervino Webber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT, Greice Kelly Varela Silveira - OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emílio Nage Haddad 

Coutinho - OAB:OAB/MS 10337

 1 – DEFERE-SE o pedido do exequente (fl.168), a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo a constrição patrimonial, INTIME-SE o advogado do executado 

ou, não havendo, de maneira pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 854, §3º do CPC).

 3 – Após, INTIME-SE o credor, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 2139 Nr: 12-52.1992.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Cecatto, Valderi José Cecatto, Albino 

Ceccatto, Altair Luiz Cecatto, Leonides Cecatto, Genezi Maria Cecatto, Neri 

Cecatto, Antônio Ceccatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:65216/PR, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A/ MT, Maria Amelia Cassiana Mastrorosa Vianna - 

OAB:27109/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Andreas Gnadt - 

OAB:OAB/MT 9.741, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - 

OAB:4456, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago Canan 

- OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma Martins de Paula - 
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OAB:11.954-B/MT

 1 – DEFERE-SE o pedido do exequente (fls.476/477), a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo a constrição patrimonial, INTIME-SE o advogado do executado 

ou, não havendo, de maneira pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 854, §3º do CPC).

 3 – Após, INTIME-SE o credor, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 86592 Nr: 1084-39.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional do Petroleo Gás Natural e 

Biocombustiveis - ANP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Mark's - MM Cardoso - ME, Marcia 

Marques de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – DEFERE-SE o pedido do exequente (fl.59), a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo a constrição patrimonial, INTIME-SE o advogado do executado 

ou, não havendo, de maneira pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 854, §3º do CPC).

 3 – Após, INTIME-SE o credor, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 90722 Nr: 574-89.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudnéia Aparecida Macedo Petter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Keila Cristina Guarato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Martins de Oliveira 

Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 1 – DEFERE-SE o pedido do exequente (fls.206/207), a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACEN-JUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo a constrição patrimonial, INTIME-SE o advogado do executado 

ou, não havendo, de maneira pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste sobre a constrição patrimonial (art. 854, §3º do CPC).

 3 – Após, INTIME-SE o credor, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 36245 Nr: 846-88.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: União Empreendimentos e Participações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taurinos Serviços Pecuarios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio de Aquino Povoas - 

OAB:5.819/MT, Humberto A. de Lamonica Freire - OAB:6.000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Decio Freire - OAB:1742/A

 1 – De proêmio, cumpre consignar que já houve tentativa de penhora via 

Bacenjud, diligência esta que não restou integralmente satisfeita.

 2 – Assim, este Juízo INDEFERE o pedido formulado pela parte exequente, 

isso porque não houve demonstração da existência de indícios de que 

haveria numerário em conta bancária do devedor que justificasse outra 

diligência.

 3 – Não foi indicado bens pelo exequente, sendo realizadas diligências na 

tentativa de localização, porém, restaram infrutíferas. Assim, nos termos 

do art. 921 do CPC, este Juízo DETERMINA a suspensão do processo.

4 – Nesse sentido, entendo que não pode o credor reiterar eternamente os 

mesmos pedidos que já foram realizados concernentes a consultas no 

BACENJUD, RENAJUD, em que pese o credor ter direito a efetividade de 

seu crédito é certo que uma justiça que despende seu tempo com 

diligências infrutíferas não cumpre seu fim social e compromete a razoável 

duração de todos os demais processos.

Em razão disso, com base no art. 921 do CPC, este Juízo DETERMINA o 

arquivamento do feito, sem baixas na distribuição, devendo o processo 

permanecer no arquivo provisório até que o credor encontre eventuais 

bens do devedor ou até que se implemente a prescrição intercorrente do 

feito.

 5 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 35930 Nr: 531-60.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: União Empreendimentos e Participações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taurinos Serviços Pecuarios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio de Aquino Povoas - 

OAB:5.819/MT, Humberto A. de Lamonica Freire - OAB:6.000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA MAURA SACIOTO 

RAHAL - OAB:14883/O, Decio Freire - OAB:1742/A, Gustavo Andere 

Cruz - OAB:68004/MG

 1 – De proêmio, cumpre consignar que já houve tentativa de penhora via 

Bacenjud, diligência esta que não restou integralmente satisfeita.

 2 – Assim, este Juízo INDEFERE o pedido formulado pela parte exequente, 

isso porque não houve demonstração da existência de indícios de que 

haveria numerário em conta bancária do devedor que justificasse outra 

diligência.

 3 – Não foi indicado bens pelo exequente, sendo realizadas diligências na 

tentativa de localização, porém, restaram infrutíferas. Assim, nos termos 

do art. 921 do CPC, este Juízo DETERMINA a suspensão do processo.

4 – Nesse sentido, entendo que não pode o credor reiterar eternamente os 

mesmos pedidos que já foram realizados concernentes a consultas no 

BACENJUD, RENAJUD, em que pese o credor ter direito a efetividade de 

seu crédito é certo que uma justiça que despende seu tempo com 

diligências infrutíferas não cumpre seu fim social e compromete a razoável 

duração de todos os demais processos.

Em razão disso, com base no art. 921 do CPC, este Juízo DETERMINA o 

arquivamento do feito, sem baixas na distribuição, devendo o processo 

permanecer no arquivo provisório até que o credor encontre eventuais 

bens do devedor ou até que se implemente a prescrição intercorrente do 

feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 2146 Nr: 41-97.1995.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agropecuaria Mista Canarana 

Ltda - Coopercana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL BIACARDINI NETO - 

OAB:NONONONONO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Schuster - 

OAB:3.379/MT

 1 – Diante do requerimento do credor quanto à reunião dos feitos, 

OFICIE-SE ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Água Boa/MT solicitando 

informações quanto ao andamento do processo n. 54-67.1993.811.0021 
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(Código n. 2376) a fim de que este Juízo possa analisar tal possibilidade, 

conforme o art. 28 da Lei n. 6.830/1980.

 2 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1410 Nr: 35-90.1995.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agropecuaria Mista Canarana 

Ltda - Coopercana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento - 

OAB:6.903-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Diante do requerimento do credor quanto à reunião dos feitos, 

OFICIE-SE ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Água Boa/MT solicitando 

informações quanto ao andamento do processo n. 54-67.1993.811.0021 

(Código n. 2376) a fim de que este Juízo possa analisar tal possibilidade, 

conforme o art. 28 da Lei n. 6.830/1980.

 2 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 34785 Nr: 3796-07.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Rodrigues Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanildo Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisa Miranda Silva - 

OAB:16055/MT

 1. DEFIRO o pedido de penhora online pelo sistema BACENJUD, a fim de 

custear a realização do exame de DNA com as partes.

 Cumpre ressaltar que a penhora será processada em conformidade com 

artigo 854 e seguintes do NCPC, assim como com o procedimento 

detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente para os seguintes comandos: a) a partir deste momento, 

até o processamento completo da ordem de bloqueio de valores, os autos 

deverão permanecer em gabinete, vedadas consultas às partes (CNGC, 

item 2.19.1.3); b) havendo bloqueio de valores, os autos deverão ser 

identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio (CNGC, 

item 2.19.1.4), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a 

este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema BacenJud valerá como termo de penhora 

(CNGC, item 2.19.4), devendo ser intimada a parte devedora para oferecer 

impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, “c” anterior.

2. Após, INTIME-SE o Laboratório Biomaster, a fim de proceder com a 

realização do exame de DNA com as partes.

3. Com o resultado do exame, ABRA-SE vista dos autos à parte autora.

4. Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 3556 Nr: 35-61.1993.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZANUTO & BARCELOS LTDA, Jorcelino Alves 

Barcelos, Lelio Zanuto Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO-MD Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:0000000000, LUIZA FARIAS CORREA DA COSTA - 

OAB:NON, Patryck de Araújo Ayala - OAB:000000000000000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Assim, ante a presunção absoluta de fraude à execução, DECLARO a 

ineficácia do negócio jurídico de compra e venda, por meio de escritura 

pública, do imóvel de matrícula nº 10.013, registrado no 1º Serviço 

Registral de Água Boa/MT, pelo valor de R$ 72.894,80 (setenta e dois mil 

oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos), realizado em 

30.08.2012, entre os executados e NELSON CADORE e sua esposa 

ERENICE MICHELS CADORE.

4. OFICIE-SE ao 1º Serviço Registral de Água Boa/MT, para que tome 

ciência desta decisão.

5. PROCEDA-SE a penhora e avaliação do imóvel supracitado.

É relevante ressaltar que a penhora deverá ser realizada por termo nos 

autos, nos termos do art. 845, §1º do Código de Processo Civil, que assim 

dispõe:

Art. 845. Efetuar-se-á a penhora onde se encontrem os bens, ainda que 

sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros.

§ 1o A penhora de imóveis, independentemente de onde se localizem, 

quando apresentada certidão da respectiva matrícula, e a penhora de 

veículos automotores, quando apresentada certidão que ateste a sua 

existência, serão realizadas por termo nos autos.

6. Realizada a penhora por termo nos autos, INTIME-SE o advogado do 

executado via DJE e pessoalmente a eventuais credores hipotecários (art. 

799, I do CPC) para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem sobre a 

penhora (art. 841, §1º do CPC) e a avaliação (art. 872, §2º do CPC). É 

incumbência do exequente promover a averbação nas matrículas 

imobiliárias, nos termos do art. 799, inciso IX do CPC.

 7. Na sequência, INTIME-SE o exequente para manifestar o que entender 

de direito, devendo indicar a forma que pretende expropriar o bem a ser 

penhorado, observando-se as modalidades estabelecidas nos artigos 876 

e 879 do CPC.

8. Em seguida, venham os autos CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 106186 Nr: 351-68.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COM3 INFORMÁTICA LTDA, Gelson Bertol 

Pereira, JUSCILEIA SABRINA RAMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Diante do requerimento do exequente (fls. 83/84), este Juízo DEFERE 

a busca de veículos registrados em nome do executado por meio do 

sistema RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ.

 Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de 

transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção.

2 – Após, INTIME-SE a credora, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

3 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

4 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 104284 Nr: 4859-91.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES HERINGER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Dendena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Diante do requerimento do exequente (fl. 95), este Juízo DEFERE a 

busca de veículos registrados em nome do executado por meio do sistema 

RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ.

 Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de 

transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção.
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2 – Após, INTIME-SE a credora, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

3 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

4 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 30233 Nr: 4677-18.2009.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Petry e Santos Ltda - ME, Gilson de Castro 

Petry

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSON RAMOS ZORRON - 

OAB:13183, Sebastiao Paulo José Miranda - OAB:4265/MS

 1 – Diante do requerimento do exequente (fls. 160/161), este Juízo 

DEFERE a busca de veículos registrados em nome do executado por meio 

do sistema RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ.

 Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de 

transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção.

2 – Após, INTIME-SE a credora, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

3 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

4 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 106087 Nr: 295-35.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperartiva de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Maria de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wande Alves Diniz - 

OAB:OAB/MT 10927

 1 – Diante do requerimento do exequente (fls. 126/128), este Juízo 

DEFERE a busca de veículos registrados em nome do executado por meio 

do sistema RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ.

 Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de 

transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção.

2 – Após, INTIME-SE a credora, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

3 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

4 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 23357 Nr: 2702-92.2008.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renovaveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Cleyton Francisco dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Rachel Freitas das Silva - 

OAB:25793/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Diante do requerimento do exequente (fl. 73), este Juízo DEFERE a 

busca de veículos registrados em nome do executado por meio do sistema 

RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ.

 Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de 

transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção.

2 – Após, INTIME-SE a credora, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

3 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

4 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31057 Nr: 56-41.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laudi M R de Melo - ME, Laudi Moreira 

Rodrigues de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isley Ferreira Vilas Boas - 

OAB:22772

 1 – Diante do requerimento do exequente (fl. 72), este Juízo DEFERE a 

busca de veículos registrados em nome do executado por meio do sistema 

RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ.

 Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de 

transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção.

2 – Após, INTIME-SE a credora, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

3 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

4 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 113752 Nr: 4585-93.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingú - Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ADÃO MACHADO, João Adão Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Diante do reconhecimento pelo exequente de que a constrição de fl. 

72 se deu em conta poupança do executado, este Juízo DETERMINA o 

levantamento da referida, nos termos do art. 833, inciso X do Código de 

Processo Civil.

 2 – Além disso, como solicitado pelo credor, este Juízo DEFERE o pedido 

de bloqueio via “RENAJUD”, eis que se encontra em consonância com o 

art. 831, “caput” e art. 835, IV do Código de Processo Civil.

 3 – Após, INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste o que entender de direito requerendo diligências úteis ao 

deslinde do processo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.

 CUMPPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 127 Nr: 197-17.1997.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBINO GOMES FONSECA, ANTONIO PEREIRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis da Silva 

Lopes - OAB:3675/MT, Wylerson Verano de Aquino Souza - 

OAB:3.968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Diante do requerimento do exequente (fls. 173/174), este Juízo 

DEFERE o pedido de levantamento do numerário na forma solicitada 

atinente ao montante constrito do devedor Albino Gomes Fonseca.

 2 – De outro lado, considerando que anteriormente houve tentativa de 

bloqueio de valores em nome dos executados, Albino Gomes Fonseca e 

Antônio Pereira da Silva, por meio do sistema BACENJUD, restando 

infrutífera, INDEFERE-SE pedido de nova penhora online (fls. 173/174), 

isso porque não houve demonstração razoável pelo credor da existência 

de indícios de que haveria numerário disponível em conta bancária dos 

devedores que justificasse outra diligência.

 3 – Considerando o entendimento firmado por este Juízo de que para a 

realização da penhora de bem móvel deve haver também a sua remoção 

ao credor, visando garantir a efetividade da constrição, INTIME-SE a 
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exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifique a 

respectiva localização do bem e ainda a disponibilidade de acompanhar o 

ato para remoção, sob pena de tornar a penhora sem efeito.

 4 – Havendo a disponibilidade do exequente em acompanhar o ato 

constritivo pretendido atinente ao bem móvel de titularidade do executado, 

Albino Gomes Fonseca, e a indicação precisa da localização do veículo, 

EXPEÇAM-SE mandado/carta precatória visando à realização de penhora, 

avaliação e remoção, observando-se o disposto no art. 838 do Código de 

Processo Civil.

5 – Na sequência, INTIME-SE o exequente para manifestar o que entender 

de direito, devendo indicar a forma que pretende expropriar o bem a ser 

penhorado, observando-se as modalidades estabelecidas nos artigos 876 

e 879 do CPC.

6 – Não obstante, diante do requerimento apresentado pelo exequente (fls. 

173/174), este Juízo DEFERE o pedido de consulta ao “RENAJUD” de bens 

em nome do executado Antônio Pereira da Silva, eis que se encontra em 

consonância com o art. 831, “caput” e art. 835, IV do Código de Processo 

Civil.

 7 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101867 Nr: 3326-97.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos de Sousa Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio 

de seus representantes processuais, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestem-se, caso queiram, acerca do laudo pericial apresentado, 

nos termos do Despacho de fls. 63/64.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30223 Nr: 4656-42.2009.811.0021

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Barbosa Cláudio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacy Barbosa dos Santos, Valquiria Costa 

Silva, Domingos Barbosa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:OAB/MT 16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Cantarelli - 

OAB:OAB/MT 11.964, Namir Luiz Brener - OAB:AO/MT 11.326, 

PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA - OAB:23381/O, Simone Silveira 

Gonzaga - OAB:25809/GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE, por meio de 

seu advogado habilitado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova 

o andamento do feito tendo em vista o desarquivamento dos autos, 

conforme solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108671 Nr: 1641-21.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Riama Tratores e Máquinas Agricolas Ltda, 

Fabio Ribeiro Borges, Geisa Maria Garcia Ribeiro, Fabio Ribeiro Borges 

Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se nos autos com aquilo que entender de direito, tendo em 

vista a petição do executado juntada às fls. 113/169 dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 113544 Nr: 4462-95.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daiana Costa Beber

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA COSTA BEBER - 

OAB:13781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luana Zandoná prestes - 

OAB:24848/O, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago 

Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma Martins de Paula - 

OAB:11.954-B/MT

 1 – Diante do requerimento do exequente (fl. 74), este Juízo DEFERE a 

busca de veículos registrados em nome do executado por meio do sistema 

RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ.

 Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de 

transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção.

2 – Após, INTIME-SE a credora, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

3 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

4 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 117693 Nr: 671-84.2017.811.0021

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. A. F. Ferreira Alimentos Eireli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daiana Costa Beber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luana Zandoná prestes - 

OAB:24848/O, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago 

Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Casagrande e Silva - 

OAB:8535/B/MT, DAIANA COSTA BEBER - OAB:13781

 1 – INTIME-SE a parte devedora por meio de seu advogado (DJE) para 

cumprimento da sentença – pagamento do valor da condenação 

atualizado, acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 

523, caput e §1º, do CPC .

2 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º do CPC.

 3 – Em caso de cumprimento espontâneo pelo devedor, EXPEÇA-SE o 

necessário para levantamento de valores eventualmente depositados em 

favor da parte credora.

4 – CONSIGNE-SE no ato de intimação da parte devedora que, transcorrido 

o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

5 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou extinção.

6 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 34184 Nr: 3195-98.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Cruzeiro do Sul Ltda., Valquiria Edi 

Ponsi da Silva, Antônio Correia Fabricio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1 – Diante do requerimento do exequente (fl. 66), este Juízo DEFERE a 

busca de veículos registrados em nome do executado por meio do sistema 

RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ.

 Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de 
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transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção.

2 – Após, INTIME-SE a credora, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

3 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

4 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 88599 Nr: 3003-63.2013.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanes Clemente dos Santos, Renata Adriana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kisleu Ferreira - OAB:OAB/GO 

21.666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C) CONDENAR o réu ao pagamento de danos materiais (emergentes) no 

montante total para as partes de R$ 1.000,00 (um mil reais), acrescido de 

correção monetária pelo IPCA-E/IBGE e juros moratórios incidentes à 

caderneta de poupança, capitalizados de forma simples, nos termos do 

art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, 

contados da data da citação desta demanda. C.1) Com fundamento no art. 

949 do Código Civil de 2002, este Juízo DETERMINA que deverá ser 

liquidado por artigos o montante correspondente aos danos emergentes 

que foram despendidos, estritamente, após o ajuizamento da demanda. D) 

CONDENAR o réu ao pagamento de danos estéticos em favor do autor 

Vanes Clemente dos Santos no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil 

reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E/IBGE e juros 

moratórios incidentes à caderneta de poupança, capitalizados de forma 

simples, nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada 

pela Lei n. 11.960/2009, contados do arbitramento (Súmula 362 do STJ). E) 

Com fundamento no princípio da causalidade, aliado ao fato da existência 

de sucumbência recíproca, observando-se os critérios fixados no art. 85, 

§3º, inciso I do CPC, condenar as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios no importe de 15 % sobre o valor atualizado da condenação 

nos itens A, C e D desta sentença, ante a certeza destas prestações, 

devendo os autores suportar o equivalente a 20 % (vinte por cento) desse 

montante e o réu os 80 % (oitenta por cento) remanescente. F) condenar 

os autores ao pagamento de custas e despesas processuais 

correspondentes a 20 % (vinte por cento) e o remanescente equivalente a 

80 % (oitenta por cento) pela Administração Pública ré.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87662 Nr: 2104-65.2013.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Stamato Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:8208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE:Intimar o advogado da parte 

requerente do(s) ofício(s) requisitório(s) - Precatório - expedido(s) nos 

autos à fl. 196, para, querendo, se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

de acordo com o disposto no artigo 10°, da Resolução n° 168, de 05 de 

Dezembro de 2011 do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106549 Nr: 599-34.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ari Bruno Both

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Martins de Oliveira 

Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE:Intimar o advogado da parte 

requerente do(s) ofício(s) requisitório(s) expedido(s) nos autos para, 

querendo, se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com o 

disposto no artigo 10°, da Resolução n° 168, de 05 de Dezembro de 2011 

do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86836 Nr: 1321-73.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clautides Santos da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE:Intimar o advogado da parte 

requerente do(s) ofício(s) requisitório(s) expedido(s) nos autos para, 

querendo, se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com o 

disposto no artigo 10°, da Resolução n° 168, de 05 de Dezembro de 2011 

do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99520 Nr: 1974-07.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ruth Alves Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE:Intimar o advogado da parte 

requerente do(s) ofício(s) requisitório(s) expedido(s) nos autos para, 

querendo, se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com o 

disposto no artigo 10°, da Resolução n° 168, de 05 de Dezembro de 2011 

do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85625 Nr: 140-37.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Regina Pezzini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE:Intimar o advogado da parte 

requerente do(s) ofício(s) requisitório(s) expedido(s) nos autos para, 

querendo, se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com o 

disposto no artigo 10°, da Resolução n° 168, de 05 de Dezembro de 2011 

do CJF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92387 Nr: 1880-93.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martinha Vicente Ferreira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Vieira de Souza 

Menezes - OAB:OAB/MT 15.042/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 Certifico eu, Gestor desta Segunda Vara de Água Boa MT, que por 

ocasião da confecção do Alvará eletronico numero 463495-0/2018, de fls 

142, não observei com a devida atenção o conteúdo da Petição de fls 

137/138, emitindo assim o alvará no valor constante da RPV de fls 133, 

mais os seus acrescimos. Entretanto, o valor correto do alvará deveria ser 

o constante no verso da fls 116, valor este acordado entre as partes, 

conforme anunciado na Petição de fls 137/138.

Certifico ainda, que imediatamente após observado que o Alvará foi 
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expedido em desacordo com o valor acordado entre as parte, este 

servidor, comunicou via telefone a Patrona da parte requerente Dra 

Cristiane de Souza Menezes, para conhecimento.

Diante o acima exposto, abro vista dos autos para a parte requerente para 

se manifestar acerca do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106548 Nr: 598-49.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT, Samuel da Silva Ribeiro - OAB:15.689-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado constituído, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste-se nestes autos informando se renuncia, ou não, do valor 

excedente à 60 (sessenta) salários mínimos referentes aos valores 

devidos, para fins de expedição do competente requisitório RPV ou 

Precatório. Obs.: o valor da requisição complementar é somando ao valor 

da requisição originária, logo, no caso em questão, a somatória de ambas 

requisições perfazem o montante de R$ 65.535,36 (R$ 43.914,42/originária 

+ R$ 20.323,75/complementar).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001561-69.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIAMA TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001561-69.2018.8.11.0021 DECISÃO 1 – Tratando-se a demanda 

em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da 

petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não 

sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), 

conforme o art. 334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 22 de janeiro de 2019 às 17h30 (MT) a ser realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Água Boa/MT 

(CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º do CPC. 2 – EXPEÇA-SE carta de citação e intimação dos 

réus, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser 

cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 3 – O réu poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento 

na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – 

CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência de 

que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá 

acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em 

conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, §4º, inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 8 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 21 de novembro de 2018. 

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001673-38.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001673-38.2018.8.11.0021 DECISÃO O Novo Código de Processo 

Civil, regido pela Lei n. 13.105/2015, inspirado pelo neoconstitucionalismo 

contemporâneo, regramento editado após a Constituição Federal de 1988 

denominada de Carta Cidadã, trouxe ao sistema normativo uma releitura 

das categorias jurídicas e a modificação de algumas normas, em sintonia 

com a nova ótica processual-constitucional à luz dos princípios e regras 

constitucionais. Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, 

que compreende a tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a 

tutela de evidência, disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de 

Processo Civil. Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza 

jurídica, classifica-se em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), 

sendo possível o seu requerimento em procedimento autônomo ou em 

caráter incidental. O art. 300 do Código de Processo Civil[1] disciplina dois 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou 

antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de 

dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). 

Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência quando se 

verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme 

sedimentado no art. 300, §3º do Código de Processo Civil. No caso em 

tela, a tutela de urgência de natureza assecuratória em que visa o 

restabelecimento da energia elétrica no estabelecimento até a resolução 

da lide, merece acolhimento por este Juízo, ante a demonstração sumária 

da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo. Em 

relação à probabilidade do direito, com base na cognição sumária, este 

Juízo vislumbra que a medição incorreta que teria ocorrido na unidade 

consumidora da autora não teria aparentemente ocorrido em razão de sua 

culpa. Há indicativo de que teria havido erro provado na medição, não lhe 

imputando responsabilidade para tal fato. No entanto, não havendo 

responsabilidade da consumidora, a princípio, deve a concessionária 

providenciar a cobrança das quantias não recebidas, limitando-se aos 

últimos 03 (três) ciclos imediatamente anteriores ao ciclo vigente, 

conforme estabelece a regra do art. 113, inciso I da Resolução 

414/2010/ANEEL[2]. Há também a possibilidade de, constatada a 

deficiência da medição, utilizar-se dos critérios dispostos no art. 115 da 

Resolução n. 414/2010/ANEEL. Todavia, não se vislumbra nesse momento 

que a concessionária ré teria adotado alguns dos procedimentos 

mencionados, ao passo que teria utilizado a regra do art. 130, inciso III da 

Resolução n. 414/2010/ANEEL, conforme consignado na “carta ao cliente” 

(Id n. 16567961), o que pressupõe que a irregularidade teria sido causada 

pelo consumidor, o que, ressalte-se, não teria sido atribuída à entidade 

demandante. Por sua vez, no que tange ao risco ao resultado útil do 

processo, verifica-se que restou comprovado o requisito normativo do art. 

300 do CPC, visto que, o uso de energia elétrica é considerado bem 

essencial à atividade da unidade consumidora, de modo que a interrupção 

dos serviços ocasionará demais prejuízos às atividades rurícolas. É 

relevante consignar que apenas a fatura discutida nesta demanda é objeto 

de tutela de urgência, o que não impedirá que a concessionária ré 

promova a adequada medição de energia elétrica na unidade consumidora. 

Em tempo, cabe deixar assentado que essa demanda será analisada sob 

a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), em sintonia 

com a teoria do finalismo, isso porque a autora é destinatária final dos 

serviços executados pela ré, aliado ao fato de possuir vulnerabilidade 

técnico-científico frente à atividade desenvolvida pela demandada. 

Entretanto, em relação à inversão do ônus da prova, este Juízo irá analisar 

oportunamente na fase saneadora, após a angularização processual, 

momento em que será possível vislumbrar a existência de eventual 

controvérsia entre as partes. 1 – Forte nos fundamentos acima, com 
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fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, este Juízo DEFERE o 

pedido de tutela de urgência de natureza assecuratória a fim de 

determinar a suspensão da cobrança, bem como a abstenção de inclusão 

do nome da autora em cadastros negativos de créditos e de interrupção 

da energia elétrica referente à unidade consumidora n. 6/641343-9, 

exclusivamente em decorrência da cobrança das faturas n. 20181189862, 

20181189861, 20181189860, 20181189859, 20181189858, 20181189857, 

20181189856, 20181189855, 20181189854, 20181189853, 20181189852, 

20181189851, 20181189850, 20181189849, 20181189848, 20181189847, 

20181189846, 20181189845, 20181189844, 20181189843, 20181189842 

(Id n.16567960), sem prejuízo de ser cabível a leitura e demais cobranças 

de outras faturas atinente à referida unidade consumidora, 2 – 

Tratando-se a demanda em destaque de direitos disponíveis, estando 

preenchidos os requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do 

Código de Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da 

pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo 

Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 22 de janeiro de 

2019 às 16h30min a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados, conforme 

determina o art. 334, §9º do CPC. 3 – EXPEÇA-SE carta de citação e 

intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato 

deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 4 – O réu poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo. 5 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 6 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento 

na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 7 – 

CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência de 

que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá 

acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em 

conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, §4º, I do CPC). 8 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 9 – Havendo elementos nos autos, este Juízo DEFERE o pedido de 

gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. 

10 - CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 21 de novembro de 2018. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito [1] Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. [2] Art. 113. A distribuidora quando, por motivo 

de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média 

dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não 

apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os 

seguintes procedimentos: I – faturamento a menor ou ausência de 

faturamento: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não 

recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento 

imediatamente anteriores ao ciclo vigente; e (Redação dada pela REN 

ANEEL 479, de 03.04.2012)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001584-15.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BRASIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WENTZ MANHAES OAB - MT0020744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001584-15.2018.8.11.0021 DECISÃO 1 – Tratando-se a demanda 

em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da 

petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não 

sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), 

conforme o art. 334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 24 de janeiro de 2019 às 12h30 (MT) a ser realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Água Boa/MT 

(CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º do CPC. 2 – EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do réu, 

nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser 

cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 3 – O réu poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento 

na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – 

CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência de 

que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá 

acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em 

conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, §4º, inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 8 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 21 de novembro de 2018. 

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001704-58.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO FRANCISCO BERALDO (REQUERENTE)

MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO OAB - MT25388/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ÁGUA BOA 

DECISÃO Processo: 1001704-58.2018.8.11.0021. REQUERENTE: 

ORLANDO FRANCISCO BERALDO, MICHELLE DE PAULA SILVA BERALDO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 1. Cuida-se de Ação Anulatória de 

Aval c/c Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela antecipada, 

proposta por ORLANDO FRANCISCO BERALDO e MICHELE DE PAULA 

SILVA, em face do BANCO BRADESCO S/A, todos devidamente 

qualificados nos autos. Segundo consta, em 10.04.2015, os autores teriam 

figurado como avalistas em uma transação bancária firmada entre a 

Empresa de Pequeno Porte Cleines Alves, CNPJ 10572077/0001-90, de 

propriedade de CLEINES ALVES SERRA, no valor de R$ 150.000,00 (cento 

e cinquenta mil reais), a ser pagos em 60 (sessenta) parcelas mensais, 

dando em garantia o imóvel de matrícula nº 12.588, Ficha 001, no Cartório 

de Registro de Imóveis da Comarca de Água Boa/MT, localizado na 

Avenida Jorge Amado, Qd. 17, Lt.12, Setor Sul, Nova Nazaré – MT, o qual 

atualmente é sede do Supermercado Nova Geração. Em meio a 

dificuldades financeiras, CLEINES ALVES SERRA promoveu a 

renegociação do empréstimo, originando mais 60 (sessenta) parcelas, 

desta vez, sem a participação dos autores como avalistas. Ocorre que, no 

dia 18.06.2018, os autores foram intimados pelo Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Água Boa – MT, por meio de seu oficial, a 

proceder com o pagamento da importância de R$ 20.555,26 (vinte mil 
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quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos), referentes 

às parcelas vencidas do empréstimo no período entre 16.10.2017 e 

16.04.2018. Assim, pugna, liminarmente, pela retirada do bem dado em 

garantia à dívida e, subsidiariamente, pela impossibilidade de alienação do 

imóvel até o fim da demanda. Na ocasião, requereu a apresentação dos 

documentos pelo requerido. Com a inicial vieram documentos. Os autos 

vieram conclusos. É o relato do essencial. Fundamento e decido. 2. O 

Novo Código de Processo Civil, inspirado pelo neoconstitucionalismo 

contemporâneo, regramento editado após a Constituição Federal de 1988 

denominada de Carta Cidadã, trouxe ao sistema normativo uma releitura 

das categorias jurídicas e a modificação de algumas normas, em sintonia 

com a nova ótica processual-constitucional à luz dos princípios e regras 

constitucionais. Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, 

que compreende a tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a 

tutela de evidência, disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de 

Processo Civil. Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza 

jurídica, classifica-se em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), 

sendo possível o seu requerimento em procedimento autônomo ou em 

caráter incidental. O art. 300 do Código de Processo Civil[1] disciplina dois 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou 

antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de 

dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). 

Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência quando se 

verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme 

sedimentado no art. 300, §3º do Código de Processo Civil. No caso em 

tela, pugna a parte autora pela retirada do imóvel dado em garantia à dívida 

e, subsidiariamente, pela impossibilidade de alienação até o fim da 

demanda, alegando que não figurou como avalista na renegociação 

firmada entre as partes. Na ocasião, requereu a apresentação dos 

documentos da contratação pelo requerido. Pois bem. Analisando o caso 

em sede de cognição sumária, verifica-se que a tutela de urgência de 

natureza antecipatória não merece acolhimento por este Juízo, tendo em 

vista a falta de demonstração sumária da probabilidade do direito. No caso 

dos autos, em que pese a manifestação da parte autora, a verdade é que, 

por ora, não há como aferir se as alegações aviadas são suficientes para 

o deferimento do pleito liminar, pois sequer foi juntado aos autos o contrato 

que originou a cobrança da dívida e sua renegociação, a fim de 

demonstrar que as alegações da parte autora são verossímeis. Por outro 

norte, entendo que assiste razão ao pleito de exibição de documentos, 

considerando que os contratos firmados com o requerido poderão ser 

facilmente apresentados ao Juízo. 3. Forte nos fundamentos acima, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada no 

tocante à retirada do bem dado em garantia e vedação à alienação do 

imóvel, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de 

Processo Civil. Todavia, DEFIRO o pedido de exibição documental, nos 

termos do art. 396 e art. 397 do NCPC, a fim de que o réu apresente o 

contrato de empréstimo firmado em 10.04.2015 com a Empresa de 

Pequeno Porte Cleines Alves, CNPJ 10572077/0001-90, de propriedade de 

CLEINES ALVES SERRA, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 

reais), onde os autores figuraram como avalistas, dando em garantia o 

imóvel de matrícula nº 12.588, Ficha 001, no Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Água Boa/MT, localizado na Avenida Jorge 

Amado, Qd. 17, Lt.12, Setor Sul, Nova Nazaré – MT; bem como o contrato 

de renegociação firmado posteriormente, acrescendo mais 60 (sessenta) 

parcelas, ou apresente resposta, no prazo de 05 (cinco) dias, após a sua 

citação/intimação, nos termos do art. 398 do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que a recusa de sua exibição será avaliada por este Juízo, 

podendo ser aplicado o efeito disposto no art. 400 do CPC. 4. Tratando-se 

a demanda em destaque de direitos disponíveis, estando preenchidos os 

requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de 

Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 

332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo Civil DESIGNO 

Audiência de Conciliação para o dia 30 (TRINTA) DE JANEIRO DE 2019, ÀS 

14H30MIN (MT) a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela 

Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo diploma 

processual. EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do réu, nos termos 

do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da 

audiência de conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 

do Código de Processo Civil. O réu poderá oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias contados da data de audiência de conciliação, 

observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de 

ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, 

devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria 

deste Juízo. Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste 

via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. INTIME-SE o advogado 

do autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 acarretará multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 

Após a realização da audiência de conciliação, sendo obtido ou não o 

competente acordo que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do Código de Processo 

Civil. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 05 de dezembro de 2018. Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito [1] Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001768-68.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE CRISTINA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR JUNIO FERREIRA DE SOUZA OAB - GO48742 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001768-68.2018.8.11.0021 REQUERENTE: DAIANE 

CRISTINA DE PAULA Inicialmente, cumpre-me registrar que de acordo com 

o art. 320, do Código de Processo Civil, “a petição inicial será instruída com 

os documentos indispensáveis à propositura da ação”. Analisando o feito, 

verifico que alguns dos documentos colacionados pelo autor 

encontram-se não legíveis, incluindo-se nessa situação a procuração 

supostamente outorgada, não sendo possível aferir os respectivos 

conteúdos. Ante o exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial com a devida regularização documental, 

sob pena de lhe ser aplicada a penalidade do art. 321, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 13 de 

dezembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000150-88.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PAIXAO IORA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO FERRAZ DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000150-88.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: CLAUDIA 

PAIXAO IORA O legislador pátrio, ao tratar sobre a temática da penhora, 

especificou a ordem de bens do devedor que deve os longa manus 

judiciais seguirem ao efetuar a constrição. Assim, nos termos do que 

preconiza o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora deverá 

observar, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou 

em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida 

pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em 

mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - 
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veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - 

semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades 

simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa 

devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos 

derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em 

garantia; XIII - outros direitos. Na mesma esteira, previu referido 

regramento de regência em seu artigo 854 caput, a possibilidade do juiz 

determinar a autoridade supervisora do sistema bancário - por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional - a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes 

em nome do executado, até àquele indicado na execução, isto como forma 

de possibilitar a penhora em dinheiro em depósito ou aplicação financeira, 

ato este dependente de expresso requerimento do exequente. Verifica-se 

portanto que o citado dispositivo legal nada mas fez do que criar um 

sistema para que a penhora siga, conforme já anteriormente previsto de 

forma positivada, a ordem legal de preferência, que tem em seu ápice o 

dinheiro. Para o efetivo cumprimento da determinação legislativa, o Banco 

Central do Brasil, na condição de autoridade supervisora do sistema 

bancário nacional, criou uma ferramenta eletrônica para atendimento ao 

Poder Judiciário nomeada de BACENJUD, pela qual, de forma eletrônica, é 

possível rastrear e bloquear valores e ativos em nome da pessoa cuja 

execução contra ela pesa. O Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

por meio da Corregedoria Geral de Justiça, já regulamentou o tema em 

questão, prevendo expressamente no item 2.19.1 da CNGCJ/MT que: Não 

havendo pagamento da dívida nos prazos do arts. 475-J e 652 do CPC, 

conforme a modalidade de execução, o Juiz, a requerimento do credor, 

requisitará do Banco Central, via sistema Bacen Jud 2.0, informações 

sobre a existência de ativos em nome do executado, determinando, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução. 

Assim, diante de tais considerações, vemos que nenhum óbice há para a 

consecução da penhora da maneira como foi requisitada, motivo pelo qual 

o pleito merece deferimento. Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade 

e bloqueio de valores tão somente em nome da executada Ana Carla 

Araújo da Silva, eis que somente esta foi devidamente citada, no exato 

montante do débito atualizado, ação esta que deverá ser perfeita por meio 

do sistema informatizado BACENJUD. Requisitado o bloqueio, determino 

que permaneçam os autos no gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras, conforme determinação inserta no item 

2.19.1.3 da CNGCJ/MT. Sobrevindo a resposta à ordem e já 

encontrando-se o feito conclusos, determino que seja imediatamente 

deliberada a continuidade do procedimento. Efetivado o bloqueio 

excessivo, determino que seja ele liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, nos termos do artigo 854, parágrafo 1º do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se. Água Boa, 21 de novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001937-89.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LASARO BARBOSA DE FARIA NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS OAB - MT0016065A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIERO MILANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001937-89.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: LASARO 

BARBOSA DE FARIA NETO O legislador pátrio, ao tratar sobre a temática 

da penhora, especificou a ordem de bens do devedor que deve os longa 

manus judiciais seguirem ao efetuar a constrição. Assim, nos termos do 

que preconiza o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora deverá 

observar, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou 

em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida 

pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em 

mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - 

veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - 

semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades 

simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa 

devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos 

derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em 

garantia; XIII - outros direitos. Na mesma esteira, previu referido 

regramento de regência em seu artigo 854 caput, a possibilidade do juiz 

determinar a autoridade supervisora do sistema bancário - por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional - a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes 

em nome do executado, até àquele indicado na execução, isto como forma 

de possibilitar a penhora em dinheiro em depósito ou aplicação financeira, 

ato este dependente de expresso requerimento do exequente. Verifica-se 

portanto que o citado dispositivo legal nada mas fez do que criar um 

sistema para que a penhora siga, conforme já anteriormente previsto de 

forma positivada, a ordem legal de preferência, que tem em seu ápice o 

dinheiro. Para o efetivo cumprimento da determinação legislativa, o Banco 

Central do Brasil, na condição de autoridade supervisora do sistema 

bancário nacional, criou uma ferramenta eletrônica para atendimento ao 

Poder Judiciário nomeada de BACENJUD, pela qual, de forma eletrônica, é 

possível rastrear e bloquear valores e ativos em nome da pessoa cuja 

execução contra ela pesa. O Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

por meio da Corregedoria Geral de Justiça, já regulamentou o tema em 

questão, prevendo expressamente no item 2.19.1 da CNGCJ/MT que: Não 

havendo pagamento da dívida nos prazos do arts. 475-J e 652 do CPC, 

conforme a modalidade de execução, o Juiz, a requerimento do credor, 

requisitará do Banco Central, via sistema Bacen Jud 2.0, informações 

sobre a existência de ativos em nome do executado, determinando, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução. 

Assim, diante de tais considerações, vemos que nenhum óbice há para a 

consecução da penhora da maneira como foi requisitada, motivo pelo qual 

o pleito merece deferimento. Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade 

e bloqueio de valores em nome da parte executada, no exato montante do 

débito atualizado, ação esta que deverá ser perfeita por meio do sistema 

informatizado BACENJUD. Requisitado o bloqueio, determino que 

permaneçam os autos no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras, conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 

da CNGCJ/MT. Sobrevindo a resposta à ordem e já encontrando-se o feito 

conclusos, determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento. Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele 

liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 854, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Água Boa, 10 de 

dezembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010105-92.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA FERREIRA ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL VENTURA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

THANYA ALVES MARTINS OAB - MT0014996A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GEOVANE RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSÉ UILSON FILHO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010105-92.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: ANGELA 

FERREIRA ARAUJO Considerando que a parte executada deixou de se 

manifestar nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º do Código de Processo 

Civil, converto a indisponibilidade em penhora e, por consequência, 

promovo nesta data a transferência eletrônica da importância bloqueada 

para conta única. Assim, determino a vinculação do valor penhorado nos 

autos ao presente feito, com posterior levantamento em favor da parte 

exequente, devendo referido alvará ser expedido em nome do beneficiário 

específico. Sem prejuízo, sendo factível a insuficiência da penhora acima, 

de rigor o prosseguimento do feito, nos termos postulados. O legislador 

pátrio, ao tratar sobre a temática da penhora, especificou a ordem de bens 

do devedor que deve os longa manus judiciais seguirem ao efetuar a 

constrição. Assim, nos termos do que preconiza o artigo 835 do Código de 

Processo Civil, a penhora deverá observar, preferencialmente, a seguinte 

ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito 
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Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com 

cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - 

bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - 

ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do 

faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - 

direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de 

alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. Na mesma esteira, 

previu referido regramento de regência em seu artigo 854 caput, a 

possibilidade do juiz determinar a autoridade supervisora do sistema 

bancário - por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional - a indisponibilidade dos ativos 

financeiros existentes em nome do executado, até àquele indicado na 

execução, isto como forma de possibilitar a penhora em dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira, ato este dependente de expresso 

requerimento do exequente. Verifica-se portanto que o citado dispositivo 

legal nada mas fez do que criar um sistema para que a penhora siga, 

conforme já anteriormente previsto de forma positivada, a ordem legal de 

preferência, que tem em seu ápice o dinheiro. Para o efetivo cumprimento 

da determinação legislativa, o Banco Central do Brasil, na condição de 

autoridade supervisora do sistema bancário nacional, criou uma 

ferramenta eletrônica para atendimento ao Poder Judiciário nomeada de 

BACENJUD, pela qual, de forma eletrônica, é possível rastrear e bloquear 

valores e ativos em nome da pessoa cuja execução contra ela pesa. O 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, por meio da Corregedoria 

Geral de Justiça, já regulamentou o tema em questão, prevendo 

expressamente no item 2.19.1 da CNGCJ/MT que: Não havendo pagamento 

da dívida nos prazos do arts. 475-J e 652 do CPC, conforme a modalidade 

de execução, o Juiz, a requerimento do credor, requisitará do Banco 

Central, via sistema Bacen Jud 2.0, informações sobre a existência de 

ativos em nome do executado, determinando, no mesmo ato, a sua 

indisponibilidade, até o valor indicado na execução. Assim, diante de tais 

considerações, vemos que nenhum óbice há para a consecução da 

penhora da maneira como foi requisitada, motivo pelo qual o pleito merece 

deferimento. Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade e bloqueio de 

valores em nome da parte executada, no exato montante do débito 

atualizado, ação esta que deverá ser perfeita por meio do sistema 

informatizado BACENJUD. Requisitado o bloqueio, determino que 

permaneçam os autos no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras, conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 

da CNGCJ/MT. Sobrevindo a resposta à ordem e já encontrando-se o feito 

conclusos, determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 10 de dezembro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000700-20.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PAIXAO IORA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANA ALMEIDA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000700-20.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: CLAUDIA 

PAIXAO IORA O legislador pátrio, ao tratar sobre a temática da penhora, 

especificou a ordem de bens do devedor que deve os longa manus 

judiciais seguirem ao efetuar a constrição. Assim, nos termos do que 

preconiza o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora deverá 

observar, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou 

em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida 

pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em 

mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - 

veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - 

semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades 

simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa 

devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos 

derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em 

garantia; XIII - outros direitos. Na mesma esteira, previu referido 

regramento de regência em seu artigo 854 caput, a possibilidade do juiz 

determinar a autoridade supervisora do sistema bancário - por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional - a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes 

em nome do executado, até àquele indicado na execução, isto como forma 

de possibilitar a penhora em dinheiro em depósito ou aplicação financeira, 

ato este dependente de expresso requerimento do exequente. Verifica-se 

portanto que o citado dispositivo legal nada mas fez do que criar um 

sistema para que a penhora siga, conforme já anteriormente previsto de 

forma positivada, a ordem legal de preferência, que tem em seu ápice o 

dinheiro. Para o efetivo cumprimento da determinação legislativa, o Banco 

Central do Brasil, na condição de autoridade supervisora do sistema 

bancário nacional, criou uma ferramenta eletrônica para atendimento ao 

Poder Judiciário nomeada de BACENJUD, pela qual, de forma eletrônica, é 

possível rastrear e bloquear valores e ativos em nome da pessoa cuja 

execução contra ela pesa. O Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

por meio da Corregedoria Geral de Justiça, já regulamentou o tema em 

questão, prevendo expressamente no item 2.19.1 da CNGCJ/MT que: Não 

havendo pagamento da dívida nos prazos do arts. 475-J e 652 do CPC, 

conforme a modalidade de execução, o Juiz, a requerimento do credor, 

requisitará do Banco Central, via sistema Bacen Jud 2.0, informações 

sobre a existência de ativos em nome do executado, determinando, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução. 

Assim, diante de tais considerações, vemos que nenhum óbice há para a 

consecução da penhora da maneira como foi requisitada, motivo pelo qual 

o pleito merece deferimento. Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade 

e bloqueio de valores em nome da parte executada, no exato montante do 

débito atualizado, ação esta que deverá ser perfeita por meio do sistema 

informatizado BACENJUD. Requisitado o bloqueio, determino que 

permaneçam os autos no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras, conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 

da CNGCJ/MT. Sobrevindo a resposta à ordem e já encontrando-se o feito 

conclusos, determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento. Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele 

liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 854, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Água Boa, 10 de 

dezembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000921-03.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SIMAO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO RODRIGUES ROSA OAB - GO25661-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S.M. GUIMARAES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000921-03.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: SIMAO 

DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME O legislador pátrio, ao tratar 

sobre a temática da penhora, especificou a ordem de bens do devedor 

que deve os longa manus judiciais seguirem ao efetuar a constrição. 

Assim, nos termos do que preconiza o artigo 835 do Código de Processo 

Civil, a penhora deverá observar, preferencialmente, a seguinte ordem: I - 

dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; 

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com 

cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em 

mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis 

em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas 

de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de 

empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos 

derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em 

garantia; XIII - outros direitos. Na mesma esteira, previu referido 

regramento de regência em seu artigo 854 caput, a possibilidade do juiz 

determinar a autoridade supervisora do sistema bancário - por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional - a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes 

em nome do executado, até àquele indicado na execução, isto como forma 

de possibilitar a penhora em dinheiro em depósito ou aplicação financeira, 

ato este dependente de expresso requerimento do exequente. Verifica-se 

portanto que o citado dispositivo legal nada mas fez do que criar um 

sistema para que a penhora siga, conforme já anteriormente previsto de 

forma positivada, a ordem legal de preferência, que tem em seu ápice o 

dinheiro. Para o efetivo cumprimento da determinação legislativa, o Banco 

Central do Brasil, na condição de autoridade supervisora do sistema 
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bancário nacional, criou uma ferramenta eletrônica para atendimento ao 

Poder Judiciário nomeada de BACENJUD, pela qual, de forma eletrônica, é 

possível rastrear e bloquear valores e ativos em nome da pessoa cuja 

execução contra ela pesa. O Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

por meio da Corregedoria Geral de Justiça, já regulamentou o tema em 

questão, prevendo expressamente no item 2.19.1 da CNGCJ/MT que: Não 

havendo pagamento da dívida nos prazos do arts. 475-J e 652 do CPC, 

conforme a modalidade de execução, o Juiz, a requerimento do credor, 

requisitará do Banco Central, via sistema Bacen Jud 2.0, informações 

sobre a existência de ativos em nome do executado, determinando, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução. 

Assim, diante de tais considerações, vemos que nenhum óbice há para a 

consecução da penhora da maneira como foi requisitada, motivo pelo qual 

o pleito merece deferimento. Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade 

e bloqueio de valores em nome da parte executada, no exato montante do 

débito atualizado, ação esta que deverá ser perfeita por meio do sistema 

informatizado BACENJUD. Requisitado o bloqueio, determino que 

permaneçam os autos no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras, conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 

da CNGCJ/MT. Sobrevindo a resposta à ordem e já encontrando-se o feito 

conclusos, determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento. Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele 

liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 854, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Água Boa, 10 de 

dezembro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000682-62.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR MENEGATTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA FERNANDES MENEGATTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000682-62.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: VALDECIR 

MENEGATTI O legislador pátrio, ao tratar sobre a temática da penhora, 

especificou a ordem de bens do devedor que deve os longa manus 

judiciais seguirem ao efetuar a constrição. Assim, nos termos do que 

preconiza o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora deverá 

observar, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou 

em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida 

pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em 

mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - 

veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - 

semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades 

simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa 

devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos 

derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em 

garantia; XIII - outros direitos. Na mesma esteira, previu referido 

regramento de regência em seu artigo 854 caput, a possibilidade do juiz 

determinar a autoridade supervisora do sistema bancário - por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional - a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes 

em nome do executado, até àquele indicado na execução, isto como forma 

de possibilitar a penhora em dinheiro em depósito ou aplicação financeira, 

ato este dependente de expresso requerimento do exequente. Verifica-se 

portanto que o citado dispositivo legal nada mas fez do que criar um 

sistema para que a penhora siga, conforme já anteriormente previsto de 

forma positivada, a ordem legal de preferência, que tem em seu ápice o 

dinheiro. Para o efetivo cumprimento da determinação legislativa, o Banco 

Central do Brasil, na condição de autoridade supervisora do sistema 

bancário nacional, criou uma ferramenta eletrônica para atendimento ao 

Poder Judiciário nomeada de BACENJUD, pela qual, de forma eletrônica, é 

possível rastrear e bloquear valores e ativos em nome da pessoa cuja 

execução contra ela pesa. O Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

por meio da Corregedoria Geral de Justiça, já regulamentou o tema em 

questão, prevendo expressamente no item 2.19.1 da CNGCJ/MT que: Não 

havendo pagamento da dívida nos prazos do arts. 475-J e 652 do CPC, 

conforme a modalidade de execução, o Juiz, a requerimento do credor, 

requisitará do Banco Central, via sistema Bacen Jud 2.0, informações 

sobre a existência de ativos em nome do executado, determinando, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução. 

Assim, diante de tais considerações, vemos que nenhum óbice há para a 

consecução da penhora da maneira como foi requisitada, motivo pelo qual 

o pleito merece deferimento. Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade 

e bloqueio de valores tão somente em nome da executada Ana Carla 

Araújo da Silva, eis que somente esta foi devidamente citada, no exato 

montante do débito atualizado, ação esta que deverá ser perfeita por meio 

do sistema informatizado BACENJUD. Requisitado o bloqueio, determino 

que permaneçam os autos no gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras, conforme determinação inserta no item 

2.19.1.3 da CNGCJ/MT. Sobrevindo a resposta à ordem e já 

encontrando-se o feito conclusos, determino que seja imediatamente 

deliberada a continuidade do procedimento. Efetivado o bloqueio 

excessivo, determino que seja ele liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, nos termos do artigo 854, parágrafo 1º do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se. Água Boa, 14 de novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001410-40.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DELCI WEISSHEIMER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CARLA ARAUJO DA SILVA (EXECUTADO)

DEUZENIR ARAUJO DA MATA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001410-40.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: DELCI 

WEISSHEIMER O legislador pátrio, ao tratar sobre a temática da penhora, 

especificou a ordem de bens do devedor que deve os longa manus 

judiciais seguirem ao efetuar a constrição. Assim, nos termos do que 

preconiza o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora deverá 

observar, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou 

em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida 

pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em 

mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - 

veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - 

semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades 

simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa 

devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos 

derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em 

garantia; XIII - outros direitos. Na mesma esteira, previu referido 

regramento de regência em seu artigo 854 caput, a possibilidade do juiz 

determinar a autoridade supervisora do sistema bancário - por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional - a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes 

em nome do executado, até àquele indicado na execução, isto como forma 

de possibilitar a penhora em dinheiro em depósito ou aplicação financeira, 

ato este dependente de expresso requerimento do exequente. Verifica-se 

portanto que o citado dispositivo legal nada mas fez do que criar um 

sistema para que a penhora siga, conforme já anteriormente previsto de 

forma positivada, a ordem legal de preferência, que tem em seu ápice o 

dinheiro. Para o efetivo cumprimento da determinação legislativa, o Banco 

Central do Brasil, na condição de autoridade supervisora do sistema 

bancário nacional, criou uma ferramenta eletrônica para atendimento ao 

Poder Judiciário nomeada de BACENJUD, pela qual, de forma eletrônica, é 

possível rastrear e bloquear valores e ativos em nome da pessoa cuja 

execução contra ela pesa. O Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

por meio da Corregedoria Geral de Justiça, já regulamentou o tema em 

questão, prevendo expressamente no item 2.19.1 da CNGCJ/MT que: Não 

havendo pagamento da dívida nos prazos do arts. 475-J e 652 do CPC, 

conforme a modalidade de execução, o Juiz, a requerimento do credor, 

requisitará do Banco Central, via sistema Bacen Jud 2.0, informações 

sobre a existência de ativos em nome do executado, determinando, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução. 

Assim, diante de tais considerações, vemos que nenhum óbice há para a 
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consecução da penhora da maneira como foi requisitada, motivo pelo qual 

o pleito merece deferimento. Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade 

e bloqueio de valores tão somente em nome da executada Ana Carla 

Araújo da Silva, eis que somente esta foi devidamente citada, no exato 

montante do débito atualizado, ação esta que deverá ser perfeita por meio 

do sistema informatizado BACENJUD. Requisitado o bloqueio, determino 

que permaneçam os autos no gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras, conforme determinação inserta no item 

2.19.1.3 da CNGCJ/MT. Sobrevindo a resposta à ordem e já 

encontrando-se o feito conclusos, determino que seja imediatamente 

deliberada a continuidade do procedimento. Efetivado o bloqueio 

excessivo, determino que seja ele liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, nos termos do artigo 854, parágrafo 1º do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se. Água Boa, 14 de novembro de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1001422-20.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ARJONA MARTINS & CIA LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA AMENTA DA SILVA BRESEGHELLO OAB - MT23747/A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DE SOUZA BOECHAT (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001422-20.2018.8.11.0021 EMBARGANTE: 

ARJONA MARTINS & CIA LTDA - EPP Tratam-se os presentes autos de 

embargos de terceiro opostos por ARJONA MARTINS & CIA LTDA., em 

face de MARCOS DE SOUZA BOECHAT, distribuídos por dependência ao 

processo de execução nº 8010047-94.2013.8.11.0021, em trâmite neste 

juízo. Segundo relatos da inicial, na data de 16 de abril de 2018, restou 

penhorado, avaliado e removido, um veículo fiat strada, de titularidade da 

embargante, que ora encontrava-se em pode do Sr. Cícero José Arjona 

Martins, executado nos autos da execução supramencionada e, 

sócio-administrador da empresa postulante. Segue a narrativa no sentido 

de que, promovidos referidos atos, cingiu-se o sócio-administrador da 

embargante, em impugná-los nos próprios autos da execução, sob o 

fundamento de que o bem não era de sua propriedade e, sim, da empresa 

que ora embarga. Contudo, suas insurgências restaram afastadas, tendo 

em vista a inviabilidade de defesa de direito alheio em nome próprio, 

mantendo-se o bem em posse do exequente. É o necessário à análise e 

decisão. Não conheço dos embargos por se mostrarem intempestivos. 

Com efeito, consoante denotado pela própria embargante, o veículo foi 

penhorado, avaliado e removido na data de 16 de abril de 2018. Não 

obstante, naquela oportunidade o bem se encontrava em posse do 

sócio-administrador da embargante, sendo inequívoca, portanto, a ciência 

do representante legal da empresa acerca da constrição, desde a sua 

concretização. Contudo, os presentes embargos foram aviados somente 

na data de 09 de outubro de 2018, portanto, depois de passados mais de 

05 (cinco) meses da constrição judicial, quando, na realidade deveriam ter 

sido opostos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da remoção. 

Dispositivo Isto posto, julgo extinto o presente feito, sem julgamento de 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 

Sem custas ou honorários, nos termos do artigo 54 caput do citado 

regramento de regência. Considerando que a presente comarca é servida 

por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 13 de dezembro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000758-89.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS BARBOSA TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000758-89.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: MATHEUS 

BARBOSA TEIXEIRA Vistos. 1. Trata-se de epístola proveniente do Juízo 

da 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA/MT, observado na espécie 

os dizeres do artigo 260 e seguintes do NCPC. 2. Dessa forma, 

preenchidos os requisitos legais, DETERMINO o imediato cumprimento da 

missiva e, uma vez alcançada tal finalidade, devolva-a mediante 

anotações e baixas legais (CNGC), grafando nossas sinceras 

homenagens no ofício devolutório subscrito pelo(a) diligente gestor(a) 

judiciário(a). 3. Acerca da distribuição e da presente decisum, 

COMUNIQUE-SE o ínclito Juízo Deprecante, conforme disposição da 

CNGC/MT. 4. Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judiciário(a) 

com a correta identificação dos autos, assegurando-lhe a legal 

preferência/prioridade de tramitação e julgamento, tudo na forma 

disciplinada na CNGC/MT. 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000727-69.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PIO PERON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CAMPOS MORAES OAB - MT0011355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000727-69.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: BRUNO PIO PERON Vistos. 1. DÊ-SE vista dos autos ao 

Ministério Público Estadual para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 78421 Nr: 218-92.2017.811.0020

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PABLLA CRISTINA BEZERRA ASSIS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ARIADNE INACIO SANTOS AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELCI ANDREA DOS SANTOS 

ANDREOTTI - OAB:12.847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNARDO RODRIGUES DE 

SOUSA - OAB:10464/GO, ROBERTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:7487-GO

 Vistos.

1. Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desse Juízo, REDESIGNO a oralidade para o dia 26/02/2019 às 13h30min 

(Horário de MT).

2. PROMOVA a Escrivania todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 11 de dezembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91029 Nr: 287-90.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO MARIA DA CONCEIÇÃO, JOEL 

INÁCIO DOS SANTOS, NATAL SIMÃO LIMA, JOSE RENATO DOS SANTOS, 

JOICIEL INACIO DOS SANTOS, LEANDRO FERREIRA LIMA, MILTON SILVA 

SOUZA, WAGNER NUNES FLEDERICO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON ANANIAS DE 

OLIVEIRA - OAB:47.897/GO, EDSON JUNIOR MARIANO DA SILVA - 

OAB:MT 24893/O, EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - 

OAB:25333/OAB/MT, JAKSON RICARDO FREIER - OAB:13.420-MT, 

WILLIAM SANTOS ARAUJO - OAB:2.644/-MT

 Fica Vassa Senhoria intimado na qualidade de advogado da parte ré, a se 

manifestar quanto ao Laudo juntado na ref. 124 no prazo legal.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000732-91.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE MARTINS QUEIROZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM SANTOS ARAUJO OAB - MT0002644A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PONTE BRANCA (IMPETRADO)

HUMBERTO LUIZ NOGUEIRA DE MENEZES (AUTORIDADE COATORA)

MUNICIPIO DE PONTE BRANCA (IMPETRADO)

HUMBERTO LUIZ NOGUEIRA DE MENEZES (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUMBERTO LUIZ NOGUEIRA DE MENEZES OAB - 592.832.541-04 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

Ministério Público da Comarca de Alto Araguaia (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000732-91.2018.8.11.0020. 

IMPETRANTE: DAIANE MARTINS QUEIROZ IMPETRADO: HUMBERTO LUIZ 

NOGUEIRA DE MENEZES, MUNICIPIO DE PONTE BRANCA, MUNICIPIO DE 

PONTE BRANCA AUTORIDADE COATORA: HUMBERTO LUIZ NOGUEIRA 

DE MENEZES REPRESENTANTE: HUMBERTO LUIZ NOGUEIRA DE MENEZES 

Vistos. 1. Compulsando os autos verifico que a parte requerente não 

juntou ao feito documentação necessária para comprovar a nomeação 

das candidatas Odaizia Nazare de Paula, Márcia Naves de Souza, Elda 

Souza e Silva e Marilza Gomes de Lima. 2. Vislumbro, ainda, que a 

impetrante não indicou na exordial a ocorrência ou não da convocação 

dos candidatos aprovados dentro das 03 (três) vagas inicialmente 

previstas no edital inaugural, tampouco carreou ao feito os documentos 

necessários para demonstrar tal fato. 3. Ante ao exposto, INTIME-SE a 

parte requerente com a finalidade de emendar a petição inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, 

parágrafo único e art. 485, incisos I, do CPC/2015). 4. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000462-67.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SERGIO SIMOES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRON COELHO VILELA OAB - MS3735 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE VALERIA DA SILVA SIMOES (RÉU)

FRANCISCO SIMOES DE MELLO NETO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT0012624A (ADVOGADO(A))

HUDSON CESAR MELO FARIA OAB - MT6474-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PIERRO DE FARIA MENDES PROCESSO n. 

1000462-67.2018.8.11.0020 Valor da causa: R$ 5.000,00 ESPÉCIE: 

[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]->INTERDITO PROIBITÓRIO (1709) 

POLO ATIVO: Nome: BENEDITO SERGIO SIMOES Endereço: AVENIDA 

PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 321, - ATÉ 349/350, JARDIM 

SAMAMBAIA, JALES - SP - CEP: 15700-214 POLO PASSIVO: Nome: 

JOSIANE VALERIA DA SILVA SIMOES Endereço: AVENIDA INDUSTRIAL, - 

ATÉ 499 - LADO ÍMPAR, JARDIM DO BOSQUE, JALES - SP - CEP: 

15703-370 Nome: FRANCISCO SIMOES DE MELLO NETO Endereço: 

AVENIDA INDUSTRIAL,69, - ATÉ 499 - LADO ÍMPAR, JARDIM DO BOSQUE, 

JALES - SP - CEP: 15703-370 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o 

pagamento da diligência dos oficiais de justiça, cujo valor é o equivalente a 

R$ 3,00 (três reais) o KM rodado, sendo que a parte deverá contatar a 

central de oficial de justiça da comarca, por meio do telefone 

66-34811244, a fim de colher a informação da quilometragem a ser 

percorrida. A guia para o recolhimento deve ser obtida junto à Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, no endereço eletrônico www.tjmt.jus.br, link "emissão de guias 

on-line", "diligência/emissão de guia de diligência" e o comprovante do 

pagamento deve ser juntado aos autos, no mesmo prazo. Alto Araguaia , 

13 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 76618 Nr: 4494-06.2016.811.0020

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA BARROS PORFIRIO SOBRINHO, REGINA 

FERREIRA LUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PORFÍRIO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriella Galdino Montel - 

OAB:30840/GO, Melina Vieira Souza - OAB:43821/GO, VANIR DE 

OLIVEIRA FERRAZ - OAB:10.607/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROGÉRIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - OAB:OAB/MT 7.030

 10. Ante o exposto, com o requerimento de extinção realizado pela parte 

requerente e considerando ainda o fato de que o direito tutelado 
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corresponde a direito personalíssimo, o processo deve chegar ao seu 

termo, a teor do que preconiza o artigo 485, inciso IX, do Diploma 

Processual Civil de 2015. Assim sendo, JULGO EXTINTO o presente 

feito.11. Custas pela parte autora.12. Havendo participação da DPE ou do 

MPE, ciência pessoal ao(a) ínclito(a) representante, consoante gizado na 

legislação orgânica e processual de regência.13. PUBLIQUE-SE esta 

decisum uma única vez no DJE e, certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as anotações e baixas ínsitas na CNGC.14. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

12 de dezembro de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 92602 Nr: 1090-73.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON MORAIS DE SOUZA 009.930.231-42, 

JEFFERSON MORAIS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDECARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANA AZZULIN CURI - 

OAB:13.963-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Vistos.

1. Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, encaminhá-lo à 

fase instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos 

do CPC de 2015, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, indicando (justificando) com objetividade os fatos que desejam 

demonstrar como prova de suas alegações (art. 357, II, CPC).

 2. Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá articular coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC/15;

3. Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC/15.

4. Saliento que, na ausência de justificativa plausível, poderá ser 

encerrada a fase instrutória, possibilitando, inclusive, o julgamento 

antecipado da lide.

5. Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, 

em seguida, voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o 

caso, sentença.

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 11 de dezembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000705-11.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONNATAS DE ORILEU PINA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000705-11.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

JHONNATAS DE ORILEU PINA Vistos. 1. Trata-se de ação de busca e 

apreensão com pedido liminar proposta por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A em desfavor de JHONNATAS DE ORILEU PINA, 

qualificados nos autos, constando o endereço do devedor como sendo na 

Rua Maranhão, n. 32, Centro, CEP 78.410-000, na cidade de Alto 

Paraguai/MT. 2. As ações de busca e apreensão fundamentadas em 

contratos de financiamento garantidos por alienação fiduciária devem ser 

propostas no domicílio do réu, tendo em vista o princípio da facilitação da 

defesa do consumidor, por se tratar de contrato de adesão submetido às 

regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula n. 297 

do STJ. 3. Ante o exposto, DECLINO da competência e DETERMINO o 

encaminhamento do feito ao Juízo da Comarca de Diamantino/MT, a qual é 

competente para apreciar e julgar o presente feito. 4. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000760-59.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA PEREIRA NAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI OAB - MT12847/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1000760-59.2018.8.11.0020. AUTOR(A): 

DEBORA PEREIRA NAVES RÉU: INSS Vistos. 1. Trata-se de ação para 

restabelecimento do benefício previdenciário de aposentadoria por 

invalidez c/c tutela de urgência proposta por DÉBORA PEREIRA NAVES em 

face do INSS, alegando para tanto ter preenchidos os requisitos para a 

concessão do referido benefício. 2. Juntou aos autos cópias de 

documentos pessoais, relatórios, atestados e exames médicos, atestando 

estar acometida de fibrose pulmonar e neoplasia de colo de útero. É o 

relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 3. Preenchidos os 

requisitos legais, forte na competência excepcional do § 3º do art. 109 da 

Carta Maior, RECEBO a presente exordial no rito ordinário, adequado ao 

processamento de todos os pedidos. 4. No que tange à tutela de urgência, 

vislumbro nos autos os elementos necessários à sua concessão, posto 

que presente a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. 5. In casu, o fumus boni iuris, 

ao menos no presente momento, foi demonstrado de maneira robusta no 

bojo dos autos, mormente considerando que foi colacionada decisão 

administrativa de indeferimento do benefício, bem como juntado exames, 

relatórios, atestado médico descrevendo a doença que acomete a parte 

requerente, sobretudo por apresentar fibrose pulmonar e neoplasia de 

colo de útero. 6. No mais, pode-se extrair dos autos que a parte autora 

teve o benefício previdenciário cessado, demonstrando que detinha a 

qualidade de carência/segurado. 7. Não obstante, ainda, verifico o perigo 

de dano, consistente no prejuízo a parte autora com a regular marcha 

processual, uma vez que o benefício pleiteado tem caráter alimentar, 

mormente pelo fato de que a parte requerente encontra-se impossibilitada 

de exercer atividade laboral. 8. Nesse sentido, trago a lume a seguinte 

construção jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

REQUISITOS. Demonstrada a verossimilhança das alegações e o fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação, deve ser concedida a 

antecipação de tutela pleiteada. A presunção de legitimidade de que se 

reveste a perícia médica realizada pelo INSS pode ser elidida por fundados 

elementos de prova em contrário, ainda que consubstanciados em 

atestados e laudos médicos particulares. TRF-4 - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO AG 43791020154040000 RS 0004379-10.2015.404.0000 

(TRF-4)” 9. Por derradeiro, saliento, uma vez mais que, a presente decisão 

foi feita sob cognição sumária, valendo-se de um juízo de probabilidade, 

não havendo a necessidade de utilizar-se da cognição exauriente com a 

finalidade de constatar a certeza do direito invocado. 10. Ademais, no que 

tange à irreversibilidade da medida, nada impede que esta seja modificada 

quando do julgamento do mérito (CPC - §3º art. 300). 11. Ante o exposto, 

CONCEDO a tutela antecipada de urgência requerida, para tanto, determino 

ao INSS o restabelecimento do pagamento à autora do benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez, no valor de R$ 4.093,94 

(quatro mil e noventa e três reais e noventa e quatro centavos), devidos a 

partir da data da cessação do benefício, no prazo de 30 (trinta) dias. 12. 

Oficie-se o INSS – APSADJ – Agência da Previdência Social de 

Atendimento a Demandas Judiciais para cumprimento da presente decisão. 
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13. De acordo com o artigo 334 do CPC/2015, porque a petição inicial 

preenche os requisitos e não é o caso de improcedência liminar, deveria 

ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de 

mediação, a não ser que ambas as partes manifestem desinteresse pelo 

ato. 14. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o 

direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo 

legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da 

realização dessa audiência. 15. Conforme determina o art. 4° do 

CPC/2015, “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução 

integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. 16. A fim de alcançar a 

duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras 

coisas, a flexibilização procedimental (CPC/2015, 139, VI), sendo que a 

doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento 

utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou 

modificação da ordem de produção das provas. 17. Aliás, o próprio código 

permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza 

a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). 18. Ainda 

levando em conta a duração razoável, é possível que o réu se utilize 

dessa audiência preliminar como forma de atrasar a marcha processual, 

permanecendo silente na oportunidade prevista no artigo 334, § 5°, 

conquanto já esteja determinado a não realizar qualquer tipo de acordo. 

19. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer 

momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes 

recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de 

conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não 

acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 

282, § 1° e 283, parágrafo único). 20. A jurisprudência do STJ é pacífica 

no sentido de que não existia nulidade diante da não realização da 

audiência prevista no art. 331 do Código de 1973: “PROCESSUAL CIVIL - 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - NÃO 

REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO ART. 331 CPC - NULIDADE - 

INEXISTÊNCIA - SÚMULA 83/STJ - VIOLAÇÃO ARTS. 327, 396 e 397, DO 

CPC - AUSÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA N. 211/STJ - ARTS. 

331 E 333, I, DO CPC - PREJUÍZOS DECORRENTES DA DEVOLUÇÃO DE 

MERCADORIAS - SÚMULA N. 7/STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.- Não importa nulidade do processo a não 

realização da audiência de conciliação, uma vez que a norma contida no 

artigo 331 do CPC visa a dar maior agilidade ao processo e as partes 

podem transigir a qualquer momento. Precedentes. Incidência da Súmula n. 

83/STJ. 2.- A violação dos arts. 327, 396 e 397, do CPC, tal como posta 

nas razões do Recurso Especial, não foi objeto de debate no v. Acórdão 

recorrido, integrado pelo acórdão que julgou os embargos de declaração, 

carecendo, portanto, do necessário prequestionamento. Incide, na 

espécie, a Súmula 211 desta Corte. 3.- A convicção a que chegou o 

Tribunal a quo quanto à necessidade de ressarcimento dos prejuízos 

decorrentes da devolução de mercadorias, decorreu da análise das 

circunstâncias fáticas peculiares à causa, cujo reexame é vedado em 

âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 

4.- Agravo Regimental Improvido.” (AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. 

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 

29/08/2014 - grifei).” 21. Neste passo, é importante registrar que a 

audiência prevista no Código revogado tinha uma finalidade muito mais 

ampla do que apenas a de tentar conciliar as partes. De fato, servia como 

importante instrumento para saneamento e organização do processo, pois 

envolvia a análise das questões processuais pendentes, a fixação dos 

pontos controvertidos e a deliberação sobre as provas requeridas. 22. 

Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não 

realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer 

momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios 

e, ainda, porque não lhes causa prejuízo. 23. Também deve ser observada 

a necessidade de preservar a garantia da isonomia, enfatizada no art. 7° 

do CPC/2015. Da forma como está disciplinada a audiência em questão, o 

réu ocupa posição de vantagem no momento da conciliação ou da 

mediação. Afinal, ele já tem ciência da tese do autor, ao passo que este 

não sabe quais são os argumentos que aquele vai utilizar para afastar o 

acolhimento da pretensão deduzida na inicial. 24. Finalmente, a 

autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir 

a autocomposição” (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada 

extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante 

improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. 25. Assim, 

DEIXO de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo 

oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para 

abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. 26. CITE-SE o 

requerido, por meio de remessa postal (convênio INSS e TJ/MT), para 

querendo, contestar a presente ação, no prazo legal, consignadas às 

advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil de 2015, 

observado o disposto no art. 183, do mesmo codex. 27. DEFIRO à parte 

requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita. 28. INTIME-SE. 

29. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-92.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LUSTER MARIA DE PAULA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

1000719-92.2018.8.11.0020. REQUERENTE: LUSTER MARIA DE PAULA 

COSTA REQUERIDO: BANCO BMG, BANCO PAN S.A., BANCO OLÉ 

CONSIGNADO, BANCO DAYCOVAL S/A Vistos. 1. Compulsando os autos 

verifico que os alegados descontos indevidos estão a incidir desde as 

datas de 11/06/2018, 22/05/2018, 02/12/2016, 20/06/2018, 26/11/2016 e 

02/12/2016, períodos que indicam a incidência dos descontos há 

aproximadamente 02 (dois) anos. 2. Sem prejuízo, vislumbro que as 

quantias descontadas aproximam-se a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais) mensais. 3. Ante ao exposto, INTIME-SE a parte requerente com a 

finalidade de emendar a petição inicial, devendo juntar ao feito 

documentação idônea para comprovar suas alegações, bem como 

eventual boletim de ocorrência registrado, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único e 

art. 485, incisos I, do CPC/2015). 4. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010111-73.2014.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE APARECIDA ZOPELETTO NOTARIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO TORRES DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010111-73.2014.8.11.0020. EXEQUENTE: ELIANE APARECIDA 

ZOPELETTO NOTARIO EXECUTADO: RICARDO TORRES DE OLIVEIRA - ME 

Vistos. 1. DISPENSO o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 

2. A parte reclamante requereu conforme evento de Num. 10885004 a 

extinção/arquivamento do feito em razão de não ter interesse em continuar 

com a demanda. 3. Desnecessária a anuência da parte reclamada – 

Enunciado 90 – FONAJE. 4. Diante do acima exposto, nos termos do artigo 

485, VIII do CPC, c/c Enunciado nº 90 – FONAJE, HOMOLOGO a 

desistência requerida na movimentação Num. 10885004 e JULGO EXTINTO 

o presente feito sem julgamento do mérito. 5. Sem custas e honorários 

advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 6. Submeto a presente 

decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 7. Homologada e 

transitada em julgado, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas 

e anotações necessárias. CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000045-51.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ANTONIO BOMBASSARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANA AZZULIN CURI OAB - MT13963/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANI MATEUS DE OLIVEIRA COSTA (EXECUTADO)

RUISLEI XAVIER DA COSTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA CERTIDÃO POSITIVA Certifico 

que me dirigi até o endereço constante e CITEI RUISLEI XAVIER DA COSTA 

do teor da presente ação, bem como do mandado, que após a leitura, 

exarou seu ciente, aceitando cópias que lhe ofereci. Certifico mais que 

NÃO FOI POSSÍVEL CITAR JULIANI MATEUS DE OLIVEIRA COSTA tendo 

em vista não localizá-la, já que a mesma se mudou para a cidade de Boa 

Vista, em Roraima, segundo informações do Sr. Henrique. ALTO 

ARAGUAIA/MT, 2 de agosto de 2018. MONICA RAMOS Oficial de Justiça 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA E 

INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, ALTO 

ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - TELEFONE: (66) 34811811

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000102-35.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DORI KRIESEL SPEROTTO (REQUERENTE)

EVA SILVA RESENDE (REQUERENTE)

JOANA D ARC CRUZ SANTOS (REQUERENTE)

JULIANA MACHADO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

MAURA DAVID SOARES IRIGARAY (REQUERENTE)

SEBASTIANA TAVARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE SILVA CABRAL OAB - GO37112 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000102-35.2018.8.11.0020. REQUERENTE: DORI KRIESEL SPEROTTO, 

EVA SILVA RESENDE, JOANA D ARC CRUZ SANTOS, JULIANA 

MACHADO DO NASCIMENTO, MAURA DAVID SOARES IRIGARAY, 

SEBASTIANA TAVARES DA SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTO 

ARAGUAIA VISTOS, As partes autoras pretendem, por entenderem que 

se enquadram nas prerrogativas da lei municipal n. 2.742/2010, a 

progressão funcional horizontal que culminara no aumento dos subsídios 

por elas percebido. Em sua contestação, a reclamada afirma que não cabe 

a pretendida progressão, uma vez que não estão preenchidos os 

requisitos necessários a sua concessão. É o necessário, atendido o 

disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Após analisar detidamente 

os autos, concluímos pela sua extinção ex officio sem resolução do 

mérito, tendo em vista a necessidade de realização de prova complexa, 

notadamente exame pericial contábil, para desate da lide. Apesar de não 

suscitada pela parte ré, existe a possibilidade de determinação de perícia 

ex officio, transcrevo o julgado abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. NEGATIVAÇÃO AFIRMADA 

INDEVIDA. INTERLOCUTÓRIO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE 

PROVA TÉCNICA E ATRIBUIU À RÉ O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS 

PERICIAIS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DETERMINADA EX OFFICIO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE CUSTEIO (ART. 33 DO CPC) 

NÃO ALTERADA. MODIFICADO, PORÉM, O ÔNUS DE SUA NÃO 

PRODUÇÃO. - Embora a inversão do ônus da prova (imperiosa na espécie, 

a despeito do lapso na origem), efetivamente, não imponha ao fornecedor 

o incumbência de seu custeio, significa que será o responsável por 

suportar as consequências jurídicas advindas de sua inércia. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (ProcessoAG 20130534367 SC 

2013.053436-7 (Acórdão) Orgão Câmara de Direito Civil Julgado Partes 

Agravante: Nextel Telecomunicações Ltda, Advogado: Carlos Roberto 

Siqueira Castro (30029SC), Agravada: Renata Costa, Advogado: Juliano 

Conrado Bizatto (25706/SC) Julgamento20 de Novembro de 2013 Relator 

Henry Petry Junior). Nesse aspecto, a imprescindível a pericia contábil, 

uma vez que buscas as partes autoras receber retroativos, incluir-se em 

plano de progressão salarial, negado pela reclamada. Transcrevo o 

seguinte julgado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

COMPLEXIDADE DA CAUSA. PERÍCIA CONTÁBIL. VEDAÇÃO DE 

PROLAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA. AFASTADA A COMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. 1. Aplica-se 

subsidiariamente a Lei 9.099/90 aos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública, conforme previsão legal. 2. Uma vez vedada a prolação de 

sentença ilíquida e diante da complexidade da causa, que poderá ensejar 

na produção de perícia contábil, afasta-se a competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública. 3. Conflito conhecido e acolhido. TJ-DF - 

Conflito de Competência CCP 20150020005389 (TJ-DF) Data de 

publicação: 22/04/2015. (grifei). Todavia, a efetivação da prova pericial 

impõe rito complexo que não se coaduna com os princípios da 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade que 

norteiam os Juizados Especiais. Conforme dispõe o artigo 3º, caput, da Lei 

nº 9.099/95, "o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, 

processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade". Assim, 

é imperioso concluir que o Juizado Especial não tem competência para 

processar e julgar a presente demanda, vez que o deslinde da 

controvérsia depende de prova pericial complexa, impondo-se, assim, sua 

extinção, nos termos do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95. Com efeito: “O 

procedimento simples e informal dos Juizados Especiais Cíveis não 

comporta a realização de regular prova pericial, cuja ritualidade, disposta 

na norma processual civil (arts. 420 e seguintes), refoge ao critério de 

menor complexidade que se alicerça na lei de regência dos Juizados.” 

(TJ/MT, 2ª TURMA RECURSAL, RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 2785/2010 

CLASSE II - 1 - SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ). Por 

outro lado, deixo de ordenar a prévia intimação da parte autora nos termos 

do art. 51, §1º da Lei n. 9.099/95, eis que necessária apenas quando 

possível a correção do vício. Ante o exposto, ex officio, JULGO EXTINTO 

O FEITO SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, IV, do 

Código de Processo Civil, combinado o art. 51, II, da Lei n. 9.099/95, ante a 

reconhecida incompetência deste Juízo, determinando o arquivamento 

definitivo do processo, tão logo ocorra o trânsito em julgado. Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010371-82.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GREIQUE DOS SANTOS NOBREGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010371-82.2016.8.11.0020. REQUERENTE: MARCIO GREIQUE DOS 

SANTOS NOBREGA REQUERIDO: BRADESCARD VISTOS, Dispenso o 

relatório a teor do artigo 38, da Lei nº 9099/95. De acordo com o 

Enunciado 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.” Assim, verifico que a 

reclamante deixou de comparecer, conforme evento Num. 13476807, a 

audiência de conciliação embora intimado. Dessa forma, em razão da parte 

reclamante não ter comparecido à audiência de conciliação colacionada ao 

evento Num. 13476807, restou configurada a contumácia, com espeque 

no art. 51, I, da Lei 9.099/95, DECLARO EXTINTO o presente feito sem 

resolução de mérito, com o consequente arquivamento. Com base no 

Enunciado 28 do FONAJE, CONDENO a parte reclamante ao pagamento 

das custas processuais. Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 

40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000708-63.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT0012624A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

1000708-63.2018.8.11.0020. REQUERENTE: TEREZINHA ALVES DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO OLÉ 

CONSIGNADO Vistos. 1. Estando presentes os requisitos legais, RECEBO 

a presente inicial nos seus moldes, nos termos do artigo 319 do CPC/2015. 

Da tutela de Urgência 2. Pleiteia a parte requerente tutela de urgência 

prevista no artigo 300 e seguintes do CPC/2015, com o escopo de que 

seja determinada a suspensão do empréstimo referente ao contrato n. 

121447549, junto ao Banco Olé Consignado, incidente no seu rendimento 

de aposentadoria. 3. Compulsando a petição inicial, bem como os 

documentos a ela colacionados, entendo que a tutela de urgência deve 

ser deferida, diante da demonstração da probabilidade do direito, bem 

como da presença do perigo do dano ou risco ao resultado útil do 

processo, explico: 4. Reclama o “caput” do art. 300 do CPC que o juiz, 

para conceder a tutela de urgência, disponha, nos autos, “de elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito” (pressuposto comum básico) e 

a isso se soma uma das seguintes situações: a) perigo de dano; b) risco 

ao resultado útil do processo. Há sempre uma exigência indispensável – a 

probabilidade do direito do autor, apta para formar o convencimento do juiz 

sobre a verossimilhança do alegado, como fundamento do pedido. 

Denominamos esse pressuposto de comum, por não poder faltar jamais, 

devendo conjugar-se necessariamente com qualquer dos demais 

pressupostos, sempre presentes, portanto, em toda e qualquer 

modalidade de tutela de urgência. Os demais podem existir isolada ou 

cumulativamente, somando-se ao comum e básico, pouco importa. O que 

jamais pode estar ausente é a probabilidade do direito, casada com 

qualquer dos pressupostos que denominamos de particulares ou 

específicos. 5. Feita essa consideração passo à análise dos requisitos. 6. 

“In casu”, a probabilidade do direito que alega possuir a parte requerente 

está devidamente presente no bojo dos autos, pois esta afirma 

desconhecer o empréstimo em seu nome junto à parte requerida, sem 

prejuízo de carrear aos autos cópia de boletim de ocorrência registrado 

perante a autoridade policial (id 16795483). 7. Como visto, encontrando-se 

patente o fumus boni iuris (pressuposto comum básico) deve, ainda, o 

julgador verificar se o pressuposto comum básico soma-se com a 

situação excepcional: haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. 8. Vislumbro, lado outro, o perigo de dano, porquanto os 

valores descontos incidem na remuneração da parte requerente, de modo 

que sua continuidade atinge verba de natureza alimentar. 9. Outrossim, 

também não vislumbro na antecipação deste provimento jurisdicional o 

perigo da irreversibilidade, razão pela qual aplico o § 3º, do art. 300, do 

CPC/2015, a contrario sensu. 10. Por oportuno, destaco a jurisprudência: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – LIMINAR DEFERIDA – EXCLUSÃO 

DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUPOSTAMENTE 

FRAUDULENTO – IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE 

DESCUMPRIMENTO DA ORDEM – ADMISSIBILIDADE – ART. 461 DO CPC/73 

– VALOR RAZOÁVEL – R$1.000,00 (MIL REAIS) – AUSÊNCIA DE 

LIMITAÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE – FALTA DE FIXAÇÃO DE 

PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PRAZO DE 

CUMPRIMENTO DA MEDIDA FIXADO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO.A imposição de multa diária, para a hipótese de 

descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou 

não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 273, §3º, e 461, caput e §§ 3º 

e 4º, do CPC/73, bem como no art. 84, caput e §§ 3º e 4º, CDC. Assim, é 

dado ao magistrado a faculdade de impor multa diária por descumprimento 

de decisão judicial que determina a suspensão dos descontos na folha de 

pagamento da agravada.Quanto ao valor fixado da multa pelo Juízo a quo, 

in casu, ante a capacidade de solvência do banco recorrente, considero o 

montante de R$1.000,00 (mil reais) apropriado e satisfatório para o caso 

concreto, não merecendo qualquer modificação, pois sequer existe 

montante a ser executado para que se fale em excesso.Multa cominatória 

somente tem executividade em caso de descumprimento da decisão 

judicial, desse modo, para evitar a multa e a sua incidência, basta a 

apelante cumprir a determinação do Juízo, não havendo que se falar, 

portanto, em necessidade de limitação do seu valor.Fixando-se um prazo 

razoável, qual seja, 10 (dez) dias, haverá tempo hábil para o cumprimento 

da decisão judicial e a multa somente incidirá caso não seja acatada a 

determinação. (AI 38226/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/06/2016, Publicado no DJE 

06/07/2016)” 11. Assim entendendo, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência pleiteada pela parte requerente e DETERMINO que parte 

requerida SUSPENDA a cobrança através de desconto em folha de 

pagamento referente ao contrato n. 121447549, no importe mensal de R$ 

161,80 (cento e sessenta e um reais e oitenta centavos), no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), até o limite máximo de 10 (dez) salários mínimos, com início a partir 

do descumprimento da medida, ora deferida, sendo esta revertida em 

favor da parte autora, nos termos do artigo 297 c/c 537 e seguintes, todos 

do CPC/2015. 12. PROCEDA-SE à citação pessoal da parte reclamada - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP c/c a CNGC - para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 13. 

CIENTIFIQUE-SE a parte demandada dos termos contidos no art. 9º da Lei 

9.099/1995. 14. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

CITE-SE na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 15. Em último caso, 

havendo necessidade, EXPEÇA-SE carta precatória (devidamente 

instruída com a contrafé da inicial), solicitando os préstimos do Juízo 

deprecado no sentido de citar a parte reclamada, se possível no prazo de 

20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, 

do art. 334 do CPC/2015), consignando em seu bojo nossas homenagens. 

16. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000709-48.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT0012624A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

1000709-48.2018.8.11.0020. REQUERENTE: TEREZINHA ALVES DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. 1. Estando presentes os 

requisitos legais, RECEBO a presente inicial nos seus moldes, nos termos 

do artigo 319 do CPC/2015. Da tutela de Urgência 2. Pleiteia a parte 

requerente tutela de urgência prevista no artigo 300 e seguintes do 

CPC/2015, com o escopo de que seja determinada a suspensão dos 

descontos de cartão de crédito, referente ao contrato n. 

100521748000112018, junto ao Banco BMG, incidente no seu rendimento 

de aposentadoria. 3. Compulsando a petição inicial, bem como os 

documentos a ela colacionados, entendo que a tutela de urgência deve 

ser deferida, diante da demonstração da probabilidade do direito, bem 

como da presença do perigo do dano ou risco ao resultado útil do 

processo, explico: 4. Reclama o “caput” do art. 300 do CPC que o juiz, 

para conceder a tutela de urgência, disponha, nos autos, “de elementos 
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que evidenciem a probabilidade do direito” (pressuposto comum básico) e 

a isso se soma uma das seguintes situações: a) perigo de dano; b) risco 

ao resultado útil do processo. Há sempre uma exigência indispensável – a 

probabilidade do direito do autor, apta para formar o convencimento do juiz 

sobre a verossimilhança do alegado, como fundamento do pedido. 

Denominamos esse pressuposto de comum, por não poder faltar jamais, 

devendo conjugar-se necessariamente com qualquer dos demais 

pressupostos, sempre presentes, portanto, em toda e qualquer 

modalidade de tutela de urgência. Os demais podem existir isolada ou 

cumulativamente, somando-se ao comum e básico, pouco importa. O que 

jamais pode estar ausente é a probabilidade do direito, casada com 

qualquer dos pressupostos que denominamos de particulares ou 

específicos. 5. Feita essa consideração passo à análise dos requisitos. 6. 

“In casu”, a probabilidade do direito que alega possuir a parte requerente 

está devidamente presente no bojo dos autos, pois esta afirma 

desconhecer os descontos de cartão de crédito em seu nome junto à 

parte requerida, sem prejuízo de carrear aos autos cópia de boletim de 

ocorrência registrado perante a autoridade policial (id 16797652). 7. Como 

visto, encontrando-se patente o fumus boni iuris (pressuposto comum 

básico) deve, ainda, o julgador verificar se o pressuposto comum básico 

soma-se com a situação excepcional: haja perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. 8. Vislumbro, lado outro, o perigo de dano, 

porquanto os valores descontos incidem na remuneração da parte 

requerente, de modo que sua continuidade atinge verba de natureza 

alimentar. 9. Outrossim, também não vislumbro na antecipação deste 

provimento jurisdicional o perigo da irreversibilidade, razão pela qual aplico 

o § 3º, do art. 300, do CPC/2015, a contrario sensu. 10. Por oportuno, 

destaco a jurisprudência: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO 

JURÍDICA C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – LIMINAR 

DEFERIDA – EXCLUSÃO DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 

SUPOSTAMENTE FRAUDULENTO – IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA 

O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM – ADMISSIBILIDADE – ART. 

461 DO CPC/73 – VALOR RAZOÁVEL – R$1.000,00 (MIL REAIS) – 

AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE – FALTA DE 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PRAZO DE 

CUMPRIMENTO DA MEDIDA FIXADO – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO.A imposição de multa diária, para a hipótese de 

descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou 

não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 273, §3º, e 461, caput e §§ 3º 

e 4º, do CPC/73, bem como no art. 84, caput e §§ 3º e 4º, CDC. Assim, é 

dado ao magistrado a faculdade de impor multa diária por descumprimento 

de decisão judicial que determina a suspensão dos descontos na folha de 

pagamento da agravada.Quanto ao valor fixado da multa pelo Juízo a quo, 

in casu, ante a capacidade de solvência do banco recorrente, considero o 

montante de R$1.000,00 (mil reais) apropriado e satisfatório para o caso 

concreto, não merecendo qualquer modificação, pois sequer existe 

montante a ser executado para que se fale em excesso.Multa cominatória 

somente tem executividade em caso de descumprimento da decisão 

judicial, desse modo, para evitar a multa e a sua incidência, basta a 

apelante cumprir a determinação do Juízo, não havendo que se falar, 

portanto, em necessidade de limitação do seu valor.Fixando-se um prazo 

razoável, qual seja, 10 (dez) dias, haverá tempo hábil para o cumprimento 

da decisão judicial e a multa somente incidirá caso não seja acatada a 

determinação. (AI 38226/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/06/2016, Publicado no DJE 

06/07/2016)” 11. Assim entendendo, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência pleiteada pela parte requerente e DETERMINO que parte 

requerida SUSPENDA a cobrança de fatura de cartão de crédito referente 

ao contrato n. 100521748000112018, no importe mensal de R$ 46,85 

(quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

até o limite máximo de 10 (dez) salários mínimos, com início a partir do 

descumprimento da medida, ora deferida, sendo esta revertida em favor 

da parte autora, nos termos do artigo 297 c/c 537 e seguintes, todos do 

CPC/2015. 12. PROCEDA-SE à citação pessoal da parte reclamada - na 

forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP c/c a CNGC - para 

comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 13. 

CIENTIFIQUE-SE a parte demandada dos termos contidos no art. 9º da Lei 

9.099/1995. 14. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

CITE-SE na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 15. Em último caso, 

havendo necessidade, EXPEÇA-SE carta precatória (devidamente 

instruída com a contrafé da inicial), solicitando os préstimos do Juízo 

deprecado no sentido de citar a parte reclamada, se possível no prazo de 

20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, 

do art. 334 do CPC/2015), consignando em seu bojo nossas homenagens. 

16. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 124344 Nr: 3411-54.2017.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTANCIO RIBEIRO DE SOUSA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES CORREIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e de consequência, JULGO EXTINTA COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, a presente ação movida por CONSTANCIO RIBEIRO DE 

SOUZA NETO em face de MARIA DE LOURDES CORREIA DOS SANTOS, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e o faço para o 

fim de DECRETAR o DIVÓRCIO do mencionado casal.Sem custas, eis que 

defiro a gratuidade nesta oportunidade.Ciência à Defensoria 

Pública.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 125203 Nr: 3803-91.2017.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GAMA DOS SANTOS, LUIZ GAMA DOS SANTOS, 

Maria Elza Gama dos Santos Silva, PEDRO GAMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DOS SANTOS, LUZINETE GAMA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evair Kichel Zuffo - OAB:17569/e

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Diante da manifestação, bem como os documentos apresentados, 

fls.69/85, DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita aos requerentes.

 CERTIFIQUE-SE o transito em julgado. Após, arquivem-se, com as baixas 

necessárias e as cautelas de praxe.

 Às providências.

Barra do Bugres - MT, 07 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 145776 Nr: 8251-73.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERA MARIA JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 
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FERREIRA DE ANDRADE - OAB:15154, JAQUELINE PERES LESSI 

LISANDRO - OAB:15.343-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Assistencial ao 

Portador de Deficiência Pedido de Tutela de Urgência proposta por CÍCERA 

MARIA JORGE em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, ambos qualificados nos autos. Compulsando os autos verifica-se 

que a parte autora mudou para o Distrito de Assari/MT, o qual pertencente 

a esta comarca, motivo pelo qual o juízo da Comarca de Tangará da 

Serra/MT, decl inou sua competênc ia .V ieram os autos 

conclusos.Decido.RECEBO o presente processo, ratificando todos os atos 

decisórios já praticados em virtude da economia e celeridade processual. 

Como é cediço, para as ações em que a parte almeja o benefício 

assistencial LOAS, é necessária a realização do Estudo Socioeconômico, 

motivo pelo qual DETERMINO, a fim de melhor elucidação dos fatos, a 

realização do Estudo Socioeconômico pelo (a) Assistente Social 

credenciado (a), na residência da parte autora (fl. 115), no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139272 Nr: 4077-21.2018.811.0008

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE MARTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, estando claramente demonstrados os requisitos que 

ensejam a litispendência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem análise do 

mérito, com fundamento no inciso V, do artigo 485, do Código de Processo 

Civil.CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais, cuja 

exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita (fls.29) 

permanecerá suspensa nos termos do art. 98, § 2º e 3º do CPC.Após o 

trânsito em julgado, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 54467 Nr: 672-84.2012.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA CLOTILDE LOPES PEGADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS OLIVEIRA AMADOR - 

OAB:13.423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, acolho a presente impugnação e, com aparo no artigo 

487, III, a, do CPC, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

impugnante.EXPEÇA-SE os Alvarás para levantamento dos valores em 

favor de exequente.CONDENO a parte impugnada (art. 90, caput, do CPC) 

no pagamento das taxas, custas e despesas do processo existentes, bem 

como honorários advocatícios de sucumbência fixados no mínimo de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da diferença cobrada em excesso/proveito 

econômico obtido, considerando o grau de zelo do profissional, o fácil 

lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o 

trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, 

conforme NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º -, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º.Após o cumprimento integral da presente sentença 

ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 107557 Nr: 280-08.2016.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LEMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos à Execução, em que Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS propõe em face de MARIA LEMES DE OLIVEIRA.

Julgado os embargos, determinou-se à embargada para apresentar 

memorial de calculo nos termos da referida sentença (fls.32/34).

Os cálculos foram devidamente apresentados pela embargada às folhas 

36/38.

Intimada para manifestar sobre os cálculos, a Autarquia embargante tão 

somente informou discordar dos cálculos, deixando de apresentar planilha 

dos valores que ao seu entender seriam corretos (fls.41v).

 É, em síntese, relatório do necessário.

 Conforme se observa dos cálculos apresentados pela embargada, 

verifica-se que estão de acordo com os parâmetros fixados na sentença 

de folhas 32/34, pelo que merece acolhimento.

No mais, a Autarquia embargante se quer apresentou planilha de cálculos 

corretos que entenda serem devidos.

 Diante do exposto, HOMOLOGO, para que produza os seus respectivos 

efeitos jurídicos os cálculos apresentados pela embargada às folhas 38.

 REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente 

do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 910, § 1º e art. 100, 

§ 1º e § 2º, da CF).

ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados na planilha de 

folhas 38, para expedição do RPV, sendo R$ 29.515,58 referente aos 

valores atrasados e R$ 2.940,41 referente aos honorários sucumbenciais.

 Após o cumprimento integral da presente, com a expedição dos alvarás 

para levantamento dos valores, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas 

e anotações necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 138723 Nr: 3763-75.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA FERNANDES DA SILVA, EVDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVANE SEBASTIÃO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Marques Andrade - 

OAB:17098, ANDRÉ LUIZ ROSSI - OAB:4616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Revisional de Alimentos com Tutela Provisória de 

Urgência, movida por EMANUELLY VITORIA FERNANDES DA SILVA menor 

representada por sua genitora TANIA FERNANDES DA SILVA em face de 

JOVANE SEVASTIÃO PEREIRA, todos qualificados nos autos.

 A inicial de folhas 05/09 veio instruída com os documentos de folhas 

10/28.

Determinada a remessa ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

designada a sessão de mediação, esta restou frutífera, conforme termo 

de p. 34.

É a síntese do necessário.

DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, estando elas bem representadas, HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as 

partes, às folhas 34/34v, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante da presente sentença homologatória.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Defiro o benefício de justiça gratuita.

Ciência ao Ministério Público.

Diante da ausência de interesse para a interposição de recursos, fica 

consignado que esta sentença transitou em julgado nesta data.

CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 
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cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87515 Nr: 3297-57.2013.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, nos termos do art. 203 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 

item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR O REQUERENTE 

da certidao do senhor Oficial de justiçaERTIDÃO

 Certifico e dou fé que deixei de dar cabal cumprimento ao r. mandado por 

falta de numerários para despesas de diligências.

 O referido é verdade e dou fé.

 Ivone Aparecida Pereira

 Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96527 Nr: 5586-26.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PFMPS, JMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lauro Everson Casasus 

Figueiredo - OAB:MT0006539O

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 1ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 14 de Fevereiro de 2019 às 15:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143216 Nr: 6842-62.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLS, MLS, IASP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TESLEY THIAGO DE PAULA 

SILVEIRA - OAB:399229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 1ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 30 de Janeiro de 2019 às 16:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 84647 Nr: 808-47.2013.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINACEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ROBERTO TEGON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:7.629/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

presente feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

485, VI, e 493, do Código de Processo Civil.Tendo o requerido dado causa 

ao ajuizamento da ação, CONDENO-O no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa.Determino a imediata retirada da restrição que pesa 

sobre o veículo do requerido.Indefiro o pedido do autor no tocante à 

restituição do valor da diligência, uma vez que esta foi devidamente 

cumprida pelo Oficial de Justiça, embora tenha resultado 

negativa.Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença, ARQUIVANDO-SE em sequencia, com as baixas 

necessárias e as cautelas de praxe.Publique-se. Intimem-se. Cumpra

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4467 Nr: 758-12.1999.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO DA CRUZ, JUDITH ABI 

RACHED CRUZ, JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO, Luiz Mariano Bridi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE UMENO - 

OAB:23377/O

 Certifico e dou fé que o requerido Banco Bradesco não efetuou 

pagamento em relação ao exequente José Quintão Sampaio.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54637 Nr: 842-56.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEREZINHA PASCOTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

fornecer os dados bancarios para a confeção do alvara

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51672 Nr: 2421-73.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rita Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:289844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

fornecer os dados bancarios para a confeção do alvara

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41686 Nr: 2231-81.2009.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

fornecer os dados bancarios para a confeção do alvara

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44857 Nr: 1076-09.2010.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEVINO PEREIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15 - OAB:9.309, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

este feito para intimar a parte autora a fornecer os dados bancarios para 

a confecção do alvara

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145449 Nr: 8095-85.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 14 de Fevereiro de 2019 às 15:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44485 Nr: 707-15.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASUT COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROBERTO G CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO ROGERIO GOBBI - 

OAB:18.610, ÁLVARO GOMES DE LIMA JÚNIOR - OAB:43.810 - GO, 

HUMBERTO MACCHIONE DE PAULA - OAB:21.295-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDILENE JULIÃO DE 

SOUZA - OAB:4306/MT

 Proceder a intimação do advogado da parte requerida da decidsão de fls. 

301, no prazo de 15(quinze0 dias.

 Vistos,

 Intimem-se os herdeiros para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar nos 

autos a eventual propositura de ação de inventário.

 Com as informações nos autos, dê-se vista à parte requerente para 

requerer o que entender de direito no prazo lega, sob pena de extinção do 

feito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83206 Nr: 81-88.2013.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILDO CARDOSO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do advogado da parte autora para providênciar a 

deligencia do senhor oficial de justiça, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 44485 Nr: 707-15.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASUT COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROBERTO G CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO ROGERIO GOBBI - 

OAB:18.610, ÁLVARO GOMES DE LIMA JÚNIOR - OAB:43.810 - GO, 

HUMBERTO MACCHIONE DE PAULA - OAB:21.295-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDILENE JULIÃO DE 

SOUZA - OAB:4306/MT

 Vistos,

 Intimem-se os herdeiros para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar nos 

autos a eventual propositura de ação de inventário.

 Com as informações nos autos, dê-se vista à parte requerente para 

requerer o que entender de direito no prazo lega, sob pena de extinção do 

feito.

Intime-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000867-42.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES MT 

(REQUERENTE)

ANTONIO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO APARECIDO LOPES OAB - 800.715.621-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO 

n. 1000867-42.2018.8.11.0008 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: 

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: 

Nome: ANTONIO LOPES Endereço: Rua Amazonas, 486, Centro, NOVA 

OLÍMPIA - MT - CEP: 78370-000 Nome: ANTONIO APARECIDO LOPES 

Endereço: Rua Amazonas, 486, Centro, NOVA OLÍMPIA - MT - CEP: 

78370-000 Nome: MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO 

BUGRES MT Endereço: Avenida Brasil, 299, Centro, BARRA DO BUGRES - 

MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: MUNICÍPIO DE NOVA 

OLÍMPIA Endereço: Avenida Mato Grosso, 175, Centro, NOVA OLÍMPIA - 

MT - CEP: 78370-000 Nome: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: RUA LÍBANO, (JD MTE LÍBANO), JARDIM ALVORADA, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78048-196 FINALIDADE: o presente expediente tem por 

finalidade intimação de vossa Senhoria, para cumprir a liminar deferida nos 

autos do processo acima identificado, nos termos da decisão e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. LIMINAR: Fornecer ao paciente 

,ANTONIO APARECIDO LOPES Endereço: Rua Amazonas, 486, Centro, 

NOVA OLÍMPIA, no prazo de 05(cinco) dias através de hospital público 

habilitado para tratamento de pacientes oncológicos unacon 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do 

prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). Barra do 

Bugres/MT , 13 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Maria Ap. 
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Ramos Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-85.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO CARLOS NASCIMENTO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO COUTO E SILVA LOPES OAB - MG90399 (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença id do documento 16934545 - “Isto posto, pelo que dos autos 

consta, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE esta 

reclamação em face as requeridas somente para solidariamente:

-CONDENAR no valor de R$ 412,50 (quatrocentos e doze reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de juros de 1%, a partir da citação, e 

correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir do evento efetivo prejuízo 

(Súmula 43 STJ);-CONDENAR as reclamadas a pagarem ao reclamante, 

como indenização por danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (Seis mil 

reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e 

correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir desta data. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95.Homologo por sentença a decisão da 

Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95.Publique-se. 

Intime-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Cumpra-se. . O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria 

Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-85.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO CARLOS NASCIMENTO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO COUTO E SILVA LOPES OAB - MG90399 (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença id do documento 16934545 - “Isto posto, pelo que dos autos 

consta, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE esta 

reclamação em face as requeridas somente para solidariamente:

-CONDENAR no valor de R$ 412,50 (quatrocentos e doze reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de juros de 1%, a partir da citação, e 

correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir do evento efetivo prejuízo 

(Súmula 43 STJ);-CONDENAR as reclamadas a pagarem ao reclamante, 

como indenização por danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (Seis mil 

reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e 

correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir desta data. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95.Homologo por sentença a decisão da 

Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95.Publique-se. 

Intime-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Cumpra-se. . O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria 

Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-70.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA PEREIRA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

FLAVIO COUTO E SILVA LOPES OAB - MG90399 (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença id do documento 16934543 “. . Isto posto, pelo que dos autos 

consta, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE esta 

reclamação em face as requeridas somente para solidariamente:

-CONDENAR no valor de R$ 412,50 (quatrocentos e doze reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de juros de 1%, a partir da citação, e 

correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir do evento efetivo prejuízo 

(Súmula 43 STJ);-CONDENAR as reclamadas a pagarem ao reclamante, 

como indenização por danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (Seis mil 

reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e 

correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir desta data. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologo por sentença a decisão da 

Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95.Publique-se. 

Intime-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Cumpra-se. O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria 

Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-70.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA PEREIRA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

FLAVIO COUTO E SILVA LOPES OAB - MG90399 (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença id do documento 16934543 “. . Isto posto, pelo que dos autos 

consta, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE esta 

reclamação em face as requeridas somente para solidariamente:

-CONDENAR no valor de R$ 412,50 (quatrocentos e doze reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de juros de 1%, a partir da citação, e 

correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir do evento efetivo prejuízo 

(Súmula 43 STJ);-CONDENAR as reclamadas a pagarem ao reclamante, 

como indenização por danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (Seis mil 

reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e 

correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir desta data. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologo por sentença a decisão da 

Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95.Publique-se. 

Intime-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Cumpra-se. O 
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processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria 

Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000977-75.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PONTES DA SILVA MOREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPACTOS-INSTITUTO MATOGROSSENSE DE POS-GRADUACAO E 

SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ AUGUSTO LEITE OAB - MT0016115A-O (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença id do documento 16934547 -".Pelo exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para:-REVOGAR a suspensão de Id nº 

12695743;CONFIRMAR a tutela concedida de Id nº 10726593;-CONDENAR 

a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a 

título de indenização por danos morais, acrescendo-se correção 

monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data e juros de mora de 

1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal 

de Justiça).Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55, ambos da Lei 9.099/95.Submeto este projeto de sentença ao juiz 

Togado para homologação.Homologo por sentença a decisão da Juíza 

Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9099/95.Publique-se. Intime-se.Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se. Cumpra-se. O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000082-80.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ARI CANDIDO BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDIJANE ZANDONADI OAB - MT0005361A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUSSIVEL ANDERSON SOUZA SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes para 

tomar conhecimento da decisão id do documento 16873188 "-Vistos etc 

Considerando-se a decisão proferida nos autos do processo nº 

1000669-05.2018.8.11.0008, INDEFIRO, por ora, o pedido formulado na 

petição de evento 15530895. Em complemento, nos termos do que 

disposto no art. 313, inc. V, alínea "a" do CPC e, especialmente, 

considerando-se a decisão anteriormente mencionada, DETERMINO o 

sobrestamento deste feito, até o deslinde do processo supracitado.Às 

providências.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as 

cautelas de estilo. -". O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária 

Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000756-58.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA S. DE SOUZA PIZOLOTTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE GUEDES CARDOSO OAB - MT10942/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONESIELLI ARRUDA SILVA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da r, 

sentença id do documento 16982852 - DECIDO. Considerando a 

manifestação de vontade das partes exarada conjuntamente, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

judicial celebrado entre as partes em audiência, juntado no Id. 16855297. 

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil e artigo 22, parágrafo único, da Lei 9.099/95. Sem custas e, 

oportunamente, ARQUIVE-SE, dando-se baixa na Distribuição. Publique-se. 

Intimem-se. CUMPRA-SE. "-. -". O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. Ramos Santana 

-Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1616 Nr: 1480-17.1999.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA AGUA AZUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GOLON, MARLI DE OLIVEIRA GOLON, 

DIOGENE VERGINIO BENETTI, HILDA GOLON BENETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA FABIANA HERMANN 

ZAGOTTO CONSALTER - OAB:25.009/PR, EWERTON SOLER 

CONSALTER - OAB:24858/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 DECISÃO

Vistos,

1. DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) a contar da data do 

protocolo do pedido, conforme requerido às fl. 570.

2. Decorrido o prazo assinalado, INTIMEM-SE às partes, através de seus 

patronos legalmente constituídos, para que requeiram o que entender de 

direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 3. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o autor pessoalmente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito adotando 

as medidas pertinentes para o regular processamento, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III, §1º do CPC

4. Nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64531 Nr: 2556-85.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA GRIEBELER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR ANTONIO THIEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data decorreu o prazo para de 05 dias para 

manifestação quanto ao recolhimento das custas processuais, esta 

deixou transcorrer o prazo concedido sem qualquer manisfestação nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31665 Nr: 1709-25.2009.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO DA CRUZ NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR GRAZIOLA, NEUTO GRAZIOLA, 

MARCIANE INES GRAZIOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 
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devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

3.638,86 (três mil, seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e seis 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 115. 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 1.819,43 (um mil, 

oitocentos e dezenove reais e quarenta e três centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$R$ 1.819,43 (um mil, oitocentos e 

dezenove reais e quarenta e três centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, devera 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Campo Novo do Parecis aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento. Bem como em cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, 

caso não haja pagamento será emitida certidão de débito consistente ao 

valor das custas cobradas e taxas a ser encaminhado ao DCA 

(departamento de controle e arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos 

ao tabelionato de protesto. Dou fé.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 18994 Nr: 2729-90.2005.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE URBANO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO A MARTINS - 

OAB:9.659-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Autos nº: 2729-90.2005.811.0050 (Código 18994)

Exequente: José Urbano Ferreira

Executado: Roberto Cardoso

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por José Urbano Ferreira 

em face de Roberto Cardoso, ambos devidamente qualificados nos autos 

em epígrafe.

O feito seguiu seu tramite regular, informando as partes, às f. 249-250, 

que entabularam acordo, mediante as condições estabelecidas no termo 

de composição, requerendo a homologação.

Formalizados os autos vieram conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório.

 DECIDO.

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente na presente 

demanda.

Assim, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes, na forma e 

condições pactuadas no termo de f. 249-250.

Ex positis, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, o que faço com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 924, III, do Código de Processo 

Civil.

Expeça-se o necessário para a liberação da penhora de imóvel 

determinada às f. 188.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, na forma 

acordada.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis, 12 de dezembro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71338 Nr: 27-25.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEBALDO ALVES PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/MT, TELMO DA ROCHA MACHRY - OAB:8.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 27-25.2015.811.0050 (Código 71338)

Requerente: Edebaldo Alves Pires

 Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 Vistos.

Trata-se de ação ajuizada em face do INSS com a finalidade de obter 

benefício previdenciário por invalidez.

O INSS por meio da petição de f. 101-102 apresentou proposta de 

transação.

Intimada para se manifestar a parte autora aceitou os termos da proposta 

formulada, consoante se vê às f. 105.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Tendo em vista a proposta formulada pelo INSS e aceita pela parte autora, 

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus legais efeitos, o 

acordo celebrado pelas partes, JULGANDO EXTINTO o presente feito, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b do 

CPC.

Ante a preclusão lógica do interesse de recorrer, certifique-se o trânsito 

em julgado e adote as providências necessárias ao cumprimento da 

transação.

Honorários conforme pactuado.

P.R.I.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 12 dezembro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 91338 Nr: 2620-56.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 Vistos.

De início, determino sejam numeradas as páginas destes autos, conforme 

preconiza a CNGC-TJMT.

Diante da concordância tácita das partes (cf. certidão emitida pela Gestora 

– não numerada), HOMOLOGO o cálculo de pena expedido às f. 104.

Com efeito, encaminhe-se cópia do cálculo ao recuperando para 

conhecimento, nos termos do artigo 41, inciso XVI, da LEP.

Permaneçam os autos em cartório aguardando a data prevista para a 

progressão em 21/05/2020, eis que o recuperando encontra-se cumprindo 

o regime fechado recluso no ergástulo local.

Após, colha-se o parecer ministerial para fins de progressão para o 

regime semiaberto.

Intime-se o recuperando e seu patrono.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 99499 Nr: 1782-79.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALENTIM RAIMUNDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Vistos.O último cálculo de pena expedido nestes autos fora homologado 

às f. 166, que aponta para o preenchimento do requisito objetivo na data 
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de 16/12/2018.Ocorre que houve o aporte da guia de execução definitiva 

relativa à condenação do reeducando nos autos de ação penal distribuído 

sob o código 76770 (cf. documentos aportados às f. 168-305).Instado a 

manifestar, o órgão ministerial pugnou pela unificação das reprimendas, 

nos termos do artigo 111 da LEP (f. 307).Os autos vieram conclusos.É o 

relato necessário. Decido.A despeito da Secretaria Judicial não ter 

intimado o reeducando, por meio de seu patrono, de se ver que houve o 

aporte de nova condenação transitada em julgado em desfavor de 

Valentim Raimundo da Silva.No ponto, não obstante a existência de penas 

de detenção e reclusão na guia definitiva aportada às f. 168 ss., é cediço 

que os tribunais superiores têm admitido a unificação das reprimendas 

com fulcro no artigo 111 da LEP, dada a inexistência de óbice legal no 

referido diploma, bem assim para que a partir da unificação o juízo da 

execução penal averigue a possibilidade de imposição do regime prisional 

a ser cumprido pelo apenado, mantendo o condenado no regime atual ou 

impondo regime mais severo de acordo com o resultado da unificação.

[...].Assim, considerando o aporte da guia executiva de f. 168-305, acolho 

a cota ministerial de f. 307, e determino a UNIFICAÇÃO das penas 

ostentadas pelo reeducando, com fundamento no artigo 111 da Lei nº 

7.210/1984, mantendo o regime fechado.Proceda-se à elaboração do 

cálculo de pena, atentando-se para as determinações supra, e de acordo 

com as informações constantes nos autos. Após, intimem-se as partes 

sobre o referido cálculo para, querendo, impugná-lo no prazo legal, sob 

pena de concordância tácita.Com as manifestações ou decorrido o prazo, 

certifique-se e tornem os autos conclusos para deliberações.Intime-se o 

recuperando e seu advogado constituído.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61713 Nr: 2724-24.2012.811.0050

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEDO GUILHERME KOPPENHAGEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANILDO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO MISSASSE - 

OAB:7649/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92677 Nr: 3372-28.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI DA COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, CLAUDINEI DA COSTA 

SILVA, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o PARECER MINISTERIAL acostado em fls

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67649 Nr: 1589-06.2014.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS GEHRING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO 

- OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através dos patronos 

constituídos, para que no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, 

ACERCA DO INTEIRO TEOR DA PETIÇÃO ACOSTADO EM FS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72765 Nr: 817-09.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SÁUDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO LTDA - 

UNICRED MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. M. MOREIRA - EPP, ADERBAL LÚCIO 

MOREIRA, DENISE MASSAROLI MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:18.806, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9.247/MT, RODOLFO RUIZ PEIXOTO - OAB:15.869/MT, TIAGO 

MACIEL BORGES - OAB:20.640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através dos patronos 

constituídos, para que no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, 

ACERCA DO INTEIRO TEOR DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

ACOSTADO EM FS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66604 Nr: 630-35.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR PORFIRIO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - OAB:21.011/MT

 Vistos.

Cuida-se de guia executiva de medida de segurança aplicada em desfavor 

do recuperando Josemar Porfirio de Souza Silva.

Obtida a liberdade vigiada (f. 146-147), o recuperando praticou novo delito 

(f. 125-128), o que culminou na prolação da decisão de f. 134-135 que 

determinou novamente a internação de Josemar a tratamento em hospital 

psiquiátrico ou estabelecimento adequado para cumprimento da presente 

medida de segurança.

Ocorre que novamente houve notícia de suposta prática delitiva prevista 

no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, cujo fato criminoso ensejou na 

decretação de sua custódia cautelar (f. 141-144).

Vieram os autos conclusos.

É o relato necessário.

Decido.

Como se vê, a informação contida às f. 141-144 reafirma a periculosidade 

do recuperando em virtude da doença que lhe acomete, consoante o 

exame pericial aportado nestes autos.

Assim, determino seja oficiado ao Juiz Corregedor do Centro de Detenção 

Provisória da Comarca de Juína/MT cientificando-o da decisão de f. 

134-135, para que informe sobre a existência de cela adequada naquele 

ergástulo, bem como a possibilidade de tratamento psiquiátrico junto ao 

recuperando, para continuidade no cumprimento da presente medida de 

segurança.

Instrua-se o ofício com cópia desta decisão, da guia executiva de f. 05, do 

parecer ministerial de f. 131-132 e da decisão de f. 134-135.

Acaso atestada a impossibilidade do cumprimento da medida de 

segurança naquele ergástulo, dê-se cumprimento integral ao quanto 

determinado no decisum de f. 134-135, devendo ser expedido ofício à 
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Superintendência de Gestão de Cadeias deste Estado para que ateste 

vaga em unidade adequada para a internação de Josemar Porfirio de 

Souza Silva, com o fito de possibilitar o cumprimento da medida de 

segurança, nos termos do artigo 172 da LEP.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se a Defensoria Pública desta Comarca.

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 20 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65181 Nr: 3216-79.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ODETE FELIPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8.404/MT, LUCINEIA RODRIGUES SOUZA - OAB:16.339/MT, 

MAURÍCIO DE CARVALHO - OAB:10.052-A/MT, VAGNER SEVERO - 

OAB:17.492/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:0

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através dos patronos 

constituídos, para que no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, 

ACERCA DO INTEIRO TEOR dos documentos ACOSTADO EM FS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65043 Nr: 3081-67.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, através dos patronos 

constituídos, para que no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, 

ACERCA DO INTEIRO TEOR dos documentos ACOSTADO EM FS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6266 Nr: 1468-32.2001.811.0050

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICOLETTI & CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERATIVA FOMENTO MERCANTIL LTDA, 

NORTECNICA COM. E REPRESENTAÇÕES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT, WILSON DALTO - OAB:1682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DA 

FONSECA RODRIGUES - OAB:150.382/SP, JOSE MARIO PINTO - 

OAB:148116, MARCOS CARDOZO DALTO - OAB:11466/O, PAULO DE 

TARSO BRUSCHI - OAB:122164/SP, SÉRGIO LOMA - OAB:85.096 SP, 

WILSON DALTO - OAB:1682-A

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte embargante, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

141,38 (cento e quarenta e um reais e trinta e oito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 357. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do 

Parecis aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento. Bem 

como em cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja 

pagamento será emitida certidão de débito consistente ao valor das custas 

cobradas e taxas a ser encaminhado ao DCA (departamento de controle e 

arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. 

Dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1071 Nr: 3006-77.2003.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMARATI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:142.452/SP

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o patrono das partes, para que fiquem 

cientes do desarquivamento dos autos, e requeira, no prazo de 15 dias, o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97590 Nr: 962-60.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 2ª VARA CÍVEL DE BARRA DO BUGRES/MT, 

MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES- MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALIM BOTELHO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GONÇALVES - 

OAB:2.933/MT

 Vistos.

Considerando que na data aprazada para a realização da solenidade 

designada nestes autos esta Magistrada está em trânsito/retorno para a 

Comarca de Campo Novo do Parecis, haja vista ter participado do curso 

denominado “Curso de Facilitadores em Círculos de Construção de Paz – 

Não Conflitivo” na cidade de Cuiabá/MT, para o qual foi convocada pelo E. 

TJMT, conforme ofício nº 001/2018-PRES-NUGJUR, redesigno a audiência 

para o dia 22 de janeiro de 2019, às 13 horas.

Para tanto, cumpra-se integralmente a decisão anterior a fim de evitar 

prejuízo na solenidade ora redesignada.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública, se o caso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

De Cuiabá p/ Campo Novo do Parecis, 13 de dezembro de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73157 Nr: 1044-96.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERNANDES PEREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 (...) SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENAComo foi aplicada ao acusado a 

substituição da pena privativa de liberdade, medida que lhe é penalmente 

mais favorável, como reconhecido no item 65 da Exposição de Motivos do 

Código Penal, não há que se falar em aplicação do sursis, na esteira do 
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disposto no artigo 77, III, do Código Penal. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E 

FINAISDecreto o perdimento da munição aprendida em poder do réu e, por 

consequência, determino que seja encaminhada ao 44º Batalhão da 

Infantaria Motorizado, com as providências recomentadas.Outrossim, 

proceda-se a incineração das drogas apreendidas, conforme determina o 

art. 32 da Lei de Drogas.Por fim, determino a destruição dos bens 

apreendidos de f. 40.Condeno o réu ao pagamento das custas e 

despesas processuais.Conforme dispõe o art. 392, inciso I do Código de 

Processo Penal, intime-se pessoalmente o réu da presente sentença 

condenatória.Certificado o trânsito em julgado, cumpra-se conforme 

determinado a seguir: 1. Lance-se o nome do condenado no rol dos 

culpados;2. Expeça-se ofício ao TRE-MT;3. Expeçam-se ofícios 

comunicando o trânsito em julgado da sentença condenatória irrecorrível 

aos órgãos de identificação Federal e Estadual;4. Expeça-se a carta de 

execução de pena instruindo-a conforme determina a Lei de Execuções 

Penais e a CNGC.5. Após, encaminhe a guia respectiva ao Juízo de 

Execuções Penais competente.6. Recolha-se a pena pecuniária na 

conformidade do que dispõe o art. 686, CPP ou do art. 164 e seguintes da 

Lei nº 7.172 (Lei das Execuções Penais). A multa deverá ser paga dentro 

de 10 dias do trânsito em julgado (art. 50, CP). O quantum deverá ser 

atualizado, por ocasião da execução (art. 49, § 2º, CP). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001283-78.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

COLUMBIA SABADINI FLORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MASSABKI RENSI OAB - MT9311/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1001283-78.2018.8.11.0050. REQUERENTE: COLUMBIA SABADINI FLORES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. COLUMBIA SABADINI FLORES, ajuizou a presente ação de 

indenização por danos materiais e morais c/c pedido de tutela de urgência 

em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO, ao argumento de que, em 

julho do corrente ano, vários equipamentos eletroeletrônicos de sua 

propriedade sofreram avarias, dentre os quais, um notebook, sendo que o 

laudo técnico elaborado pela empresa Apple MT assistência técnica do 

aparelho notebook apurou que “em análise técnica constatamos defeito na 

fonte de alimentação que está com componente queimados podendo ter 

sido ocasionado por quedas ou oscilação de energia elétrica (...)”. Requer 

o deferimento da tutela de urgência para determinar que a requerida 

realize a reparação do notebook ou o pagamento de R$ 2.440,00 (dois mil 

quatrocentos e quarenta reais). Eis a síntese do necessário. Fundamento. 

Decido. O art. 300 do CPC prevê a concessão da tutela de urgência 

sempre que ocorram os seguintes requisitos: a) probabilidade do direito; b) 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Outrossim, 

autoriza o Código de Processo Civil, no §3º, do art. 300, que a tutela de 

urgência poderá ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

Partindo dessas premissas, entendo que o caso apresentado nestes 

autos não é de concessão liminar da tutela de urgência porque os 

requisitos para tal não foram devidamente demonstrados. Explico. O 

primeiro requisito emerge do risco de, caso não deferido o pedido, resultar 

em danos maiores. O segundo, por sua vez, firma-se no direito que, em 

tese, assiste razão a parte reclamante. A tutela de emergência é inovação 

no bojo do diploma processual com o fito de dar celeridade às demandas 

nas quais, presentes os requisitos acima, justificam-se a natureza jurídica 

mandamental e a execução lato sensu. O novo Código de Processo Civil 

(Lei nº 13.105/2015), que entrou em vigor no dia 18.03.2016, visando 

proteger os direitos que se encontram em risco, criou o instituto da tutela 

de urgência, cujos requisitos, conforme mencionado continuam sendo o 

periculum in mora e o fumus boni iuris. Sobre o caso em comento, a tutela 

pretendida se assemelha à tutela antecipada. A este respeito: “2. Conceito 

e natureza jurídica. Tutela antecipatória dos efeitos da sentença de mérito 

é providência que tem natureza jurídica mandamental, que se efetiva 

mediante execução lato sensu, com o objetivo de entregar ao autor, total 

ou parcialmente, a própria pretensão deduzida em juízo ou os seus 

efeitos. É tutela satisfativa no plano dos fatos, já que realiza o direito, 

dando ao requerente o bem da vida por ele pretendido com a ação de 

conhecimento. Com a instituição da tutela antecipatória dos efeitos da 

sentença de mérito no direito brasileiro, de forma ampla, não há mais razão 

para que seja utilizado o expediente das impropriamente denominadas 

cautelares satisfativas, que constitui em si uma contradictio in terminis, 

pois as cautelares não satisfazem: se a medida é satisfativa, é porque, 

ipso facto, não é cautelar. É espécie do gênero tutelas diferenciadas. (in 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO e legislação processual civil 

extravagante em vigor, atualizado até 01.08.97, 3 ed., Ed. Revista dos 

Tribunais, NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY). 

Assim, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida, é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a prova inequívoca e a probabilidade do direito 

(fumus boni iuris) e o perigo de dano (periculum in mora). Nessa senda, 

analisando os autos em juízo de cognição sumária, verifico que neste 

momento não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela 

antecipada, notadamente, o que diz respeito ao dano irreparável ou de 

difícil reparação. Ocorre que inexistem nos autos provas que sinalizem a 

causa do defeito que a autora alega que o produto possui, sendo que o 

laudo técnico de págs. 33 foi elaborado unilateralmente e, a princípio, não 

comprova cabalmente que o alegado defeito teria ocorrido em razão da 

oscilação de energia elétrica. Portanto, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, tendo em vista que nesta fase de cognição sumária, ainda não 

se encontrar presente os requisitos exigidos para a sua concessão. Sem 

prejuízo, RECEBO a inicial, uma vez que presentes os seus requisitos 

legais. Cite-se a parte requerida e intime-se a parte autora, a fim de que 

compareçam a audiência de conciliação, que deverá ser agendada pela 

escrivania deste juízo, conforme pauta pré-estabelecida. Faça constar no 

mandado as advertências legais prescritas nos artigos 20 e 51, inciso I, 

ambos da Lei n° 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 12 de dezembro de 2018. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001380-78.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WEMERSON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA OAB - MT0005423A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DIMAS DO COUTO - CPF 53272595600 - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1001380-78.2018.8.11.0050. REQUERENTE: JOSE WEMERSON DOS 

SANTOS REQUERIDO: ANTONIO DIMAS DO COUTO - CPF 53272595600 - 

ME Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais por negativação indevida c/c tutela 

antecipada de urgência ajuizada por JOSÉ WEMERSON DOS SANTOS em 

face da empresa ANTONIO DIMAS COUTO, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Antes, porém, da análise do pleito de tutela de 

urgência vindicado na exordial, determino a emenda da inicial, no prazo de 

10 (dez) dias, devendo a parte requerente aportar nos autos a 

documentação comprobatória do seu endereço domiciliar, nos termos do 

artigo 320 do CPC/2015 c/c artigo 4º, inciso III, da Lei nº 9.099/1995, sob 

pena de indeferimento da petição inicial e julgamento sem resolução de 

mérito. Com a emenda da inicial ou decorrido o prazo, certifique-se e 

tornem os autos conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis-MT, 12 de 

dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000917-39.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

WILIANDSON DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c/c 

indenização por danos morais ajuizada por Wiliandson da Silva Santos em 

face de Vivo S.A – Telefônica Brasil S/A, ambos qualificados nos autos. O 

reclamante foi intimado para emendar a inicial, juntando comprovante de 

endereço em seu nome, contrato de aluguel ou declaração de domicílio 

firmada pelo titular do comprovante apresentado. Em seguida, o 

reclamante compareceu aos autos argumentando que fora juntada 

declaração de residência no momento da propositura da ação. Vieram os 

autos conclusos. É o sucinto relatório. DECIDO. Com efeito, embora o 

reclamante argumente a juntada de declaração de residência, verifico que 

esta não existe qualquer valor jurídico, haja vista não ter sido juntado 

qualquer outro comprovante, ainda que subscrito pelo titular do endereço 

informado pelo reclamante. Com efeito, ante a inércia da parte requerente 

quando à determinação de emenda da inicial, JULGO EXTINTA por 

sentença a presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, I, c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações. 

Intimem-se. Proceda-se às baixas e formalidades devidas. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do 

Parecis (MT), 12 de dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000919-09.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GENILDO JACINTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c/c 

indenização por danos morais ajuizada por Genildo Jacindo dos Santos em 

face de Vivo S.A – Telefônica Brasil S/A, ambos qualificados nos autos. O 

reclamante foi intimado para emendar a inicial, juntando comprovante de 

endereço em seu nome, contrato de aluguel ou declaração de domicílio 

firmada pelo titular do comprovante apresentado. Em seguida, o 

reclamante compareceu aos autos argumentando que fora juntada 

declaração de residência no momento da propositura da ação. Vieram os 

autos conclusos. É o sucinto relatório. DECIDO. Com efeito, embora o 

reclamante argumente a juntada de declaração de residência, verifico que 

esta não existe qualquer valor jurídico, haja vista não ter sido juntado 

qualquer outro comprovante, ainda que subscrito pelo titular do endereço 

informado pelo reclamante. Com efeito, ante a inércia da parte requerente 

quando à determinação de emenda da inicial, JULGO EXTINTA por 

sentença a presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, I, c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações. 

Intimem-se. Proceda-se às baixas e formalidades devidas. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do 

Parecis (MT), 12 de dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000918-24.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GENILDO JACINTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c/c 

indenização por danos morais ajuizada por Genildo Jacindo dos Santos em 

face de Vivo S.A – Telefônica Brasil S/A, ambos qualificados nos autos. O 

reclamante foi intimado para emendar a inicial, juntando comprovante de 

endereço em seu nome, contrato de aluguel ou declaração de domicílio 

firmada pelo titular do comprovante apresentado. Em seguida, o 

reclamante compareceu aos autos argumentando que fora juntada 

declaração de residência no momento da propositura da ação. Vieram os 

autos conclusos. É o sucinto relatório. DECIDO. Com efeito, embora o 

reclamante argumente a juntada de declaração de residência, verifico que 

esta não existe qualquer valor jurídico, haja vista não ter sido juntado 

qualquer outro comprovante, ainda que subscrito pelo titular do endereço 

informado pelo reclamante. Com efeito, ante a inércia da parte requerente 

quando à determinação de emenda da inicial, JULGO EXTINTA por 

sentença a presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, I, c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações. 

Intime-se. Proceda-se às baixas e formalidades devidas. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do 

Parecis (MT), 12 de dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010293-32.2015.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA MARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO(A))

LIVIA MARIA MACHADO FRANCA QUEIROZ OAB - MT0014472A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEO BAGATINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEISI KOLLING OAB - MT15788/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Diante o teor do julgamento proferido no Recurso Cível Inominado 

nº 8010293-32.2015.8.11.0050, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas 

de estilo. Campo Novo do Parecis, 12 de dezembro de 2018. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000227-10.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES OAB - MT0015499A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000227-10.2018.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

31/01/2019 16:15, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Quinta-feira, 13 de Dezembro de 2018 NILZA PEREIRA 

BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-67.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO SANTOS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MT0008392A-O 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES OAB - MT0015499A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000068-67.2018.8.11.0050 Nome: ADAO SANTOS CARDOSO Endereço: 
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Rua Paraná, Centro, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 

Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., 

NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 CERTIDÃO Nos termos da legislação processual em vigor, 

Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim de intimar a parte 

Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da petição da 

parte reclamada. Campo Novo do Parecis-MT, Quinta-feira, 13 de 

Dezembro de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000084-21.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

IRTO CENCI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYLLENA GUIZARDI TRINDADE MONTEIRO BASTOS OAB - MT0009445A 

(ADVOGADO(A))

EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA OAB - MT21473/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIONOR RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Vistos. Indefiro a suspensão do feito requerida pela reclamante, uma vez 

que no juizado a não localização de bens importa na extinção do feito. 

Desta feita, ante a não localização de bens do executado, julgo extinto o 

feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 53,§4º, da Lei 9099/95. 

Isento de custas. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 10 de dezembro de 2018. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000039-51.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RIBEIRO DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000039-51.2017.8.11.0050. EXEQUENTE: ANDRE RIBEIRO DE MELO 

EXECUTADO: OI S/A Vistos. Intime-se o exequente para que manifeste 

acerca da impugnação ao cumprimento de sentença de págs. 05-16, no 

prazo legal. Após, conclusos. CAMPO NOVO DO PARECIS, 13 de 

dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010365-82.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GEZILAINE LEAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIA MANSUR SCHIMITH OAB - MT8161/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUDI GOLDSCHIMIDT RAUBER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS HENRIQUE SCHOLL OAB - MT0018318A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LIDIA ROSA DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

8010365-82.2016.8.11.0050. REQUERENTE: GEZILAINE LEAL DA SILVA 

REQUERIDO: RUDI GOLDSCHIMIDT RAUBER Vistos. Dispenso o relatório, 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. A Promovente 

aduz que no dia 28/07/2016, no Escritório da Comunidade do Distrito 

Marechal Rondon, participava de uma reunião pública, para definição da 

construção da escola de educação infantil no Distrito Marechal Rondon. 

Alega que durante a reunião o Promovido passou a dirigir-lhe palavras de 

baixo calão bem como praticou o crime de injúria racial, pugna, portanto, 

ao pagamento de indenização por danos morais. A Promovida em sua 

peça de defesa, apenas aduz que a Promovente não faz jus a 

indenização por danos morais. O ônus de prova acerca da existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor é da parte Ré, 

consoante art. 373, II, CPC: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao 

autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

Em sede de audiência de instrução e julgamento, pelos depoimentos 

colhidos das testemunhas, bem como das testemunhas ouvidas como 

informantes, em conjunto com as declarações das partes, tem-se que o 

Promovido violou o direito da Promovente e causou-lhe sofrimento moral 

(CC/02, art. 186), razão pela qual responderá perante ela pela reparação 

desse dano causado (CC/02, art. 927). De fato, o dano moral, em situação 

tal como a dos autos, é presumida da demonstração do fato ofensivo, não 

sendo necessário que a vítima demonstre o sofrimento pelo qual passou. 

Nesse sentido, a doutrina de Sérgio Cavalieri Filho: “Se a ofensa é grave e 

de repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de 

ordem pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re 

ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, 

provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de 

uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das 

regras da experiência comum.” ( Programa de Responsabilidade Civil - 10ª 

ed. -, São Paulo: Atlas, 2014, p. 116) Insta salientar, ainda, o 

posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a 

caracterização do dano moral, como se vê: “Dano moral puro – 

Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas 

relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma 

pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. 

– Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285) No que 

pertine ao quantum a ser indenizado, entendo que, neste caso, tal valor 

deverá observar o princípio da proporcionalidade e outros fatores sociais 

e econômicos, tais como a reprovabilidade da conduta, a intensidade do 

sofrimento, a capacidade econômica do causador do dano e a condição 

do ofendido, evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a fim de 

coibir práticas dessa natureza. Neste sentido as Turmas Recursais do 

Estado do Rio Grande do Sul, para casos análogos, fixaram o valor 

indenizatório no mesmo patamar que ora se propõe para o caso dos 

autos: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO. OFENSAS RACIAIS. PROVA 

CARREADA AOS AUTOS SUFICIENTE PARA COMPROVAR O FATO 

CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO DE R$ 7.240,00 PARA R$ 3.000,00. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 

71005270954, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Pedro Luiz Pozza, Julgado em 27/01/2015) Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE, com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil, a 

presente demanda, e, CONDENO, a Promovida ao pagamento de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária 

pelo INPC a partir desde do dia 28/07/2016. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 

55, da Lei nº 9099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos 

Parecis, 04 de dezembro de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 04 de dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000214-11.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BARBOSA LOPES JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

PEDRO BARBOSA LOPES (REPRESENTADO)
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Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000214-11.2018.8.11.0050. AUTOR(A): PEDRO BARBOSA LOPES 

JUNIOR RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CAMPO NOVO 

DO PARECIS Vistos. Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, aplicado subsidiariamente aos feitos do Juizado da Fazenda 

Pública (artigo 27 da Lei 12.153/2009). DECIDO. Analisando os autos, 

deflui-se a ausência de pertinência em se dar andamento ao presente 

feito, conforme noticiado no Id.: 14841259, após a transferência para UTI 

do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JULIO MULLER EM 16/04/2018, VIA UTI 

MÓVEL, o paciente PEDRO BARBOSA LOPES evoluiu a óbito no dia 

16/06/2018, perdendo o objeto a presente ação. Nesse norte, e sem 

maiores delongas, em razão da evidente perda do objeto da presente 

ação, ausente, portanto, o interesse de agir. JULGO EXTINTO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do Código de 

Processo Civil. Ciência ao Ministério Público. Após, observadas as 

formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos. Sentença Publicada no DJE. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo 

dos Parecis, 06 de dezembro de 2018. Marianne Nathaine Tunes de 

Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 06 de dezembro de 2018. Cláudia 

Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000122-33.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CLARICE MATTIONE (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000122-33.2018.8.11.0050. REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS Vistos. Dispensado o relatório, 

na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95, aplicado subsidiariamente aos 

feitos do Juizado da Fazenda Pública (artigo 27 da Lei 12.153/2009). 

DECIDO. Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso, para cumprimento de obrigação de fazer – com 

pedido de Tutela Antecipada em face do Estado de Mato Grosso e do 

Município de Campo Novo do Parecis, todos qualificados nos autos. 

Sustenta, em síntese, que o paciente SAMUEL VENÂNCIO MATTIONI DE 

OLIVEIRA, foi diagnosticado com HD e TDAH (CID 10 F90 e F91,3) e faz 

uso contínuo do medicamento VENVANSE 50MG (PRINCÍPIO ATIVO: 

LISDEXANFETAMINA), para tratamento de sua patologia. Nesse quadrante 

processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na 

condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. Como é cediço, o julgamento antecipado 

homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida 

prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se 

longas e desnecessárias instruções. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA O art. 196, da Carta Magna dispõe que “A saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação”, logo, decorre desta disposição a 

legitimidade do Município de Campo Novo do Parecis e do Estado Mato de 

Grosso, para figurar no pólo passivo da presente demanda. O Estado 

referido na disposição constitucional, acima transcrita, é sinônimo de 

Poder Público, que tem dever constitucional de proteger a vida e a saúde, 

independentemente da esfera governamental. Dessa forma, por óbvio, que 

tal responsabilidade incumbe também ao Município, que é uma das 

espécies que compõe o gênero Estado, sendo as outras a União, o Distrito 

Federal e os Estados Membros. Assim, compete aos entes federados, 

solidariamente, responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de 

saúde necessário para assegurar a garantia constitucional do direito à 

saúde. Além disso, a responsabilidade do Município em garantir o direto à 

saúde está consubstancia no art. 23, II, da CF/88 que indica “cuidar da 

saúde” como competência comum da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios. O ordenamento jurídico preocupado com a proteção dos mais 

valiosos bens, tal como a dignidade da pessoa humana e o direito à vida, 

não mede esforços na disponibilização de instrumentos de consolidação 

desses direitos-princípios. Nesse contexto, saliento que, pela primeira vez 

em nossa história, uma Constituição trata expressamente dos objetivos do 

Estado brasileiro. E, ao fazê-lo, assentou a construção de uma sociedade 

livre, justa e solidária e a promoção do bem de todos como objetivos 

republicanos (art. 3°, I e III), bem como ficou estabelecido que a dignidade 

da pessoa humana é fundamento da República. E, mais, o direito à vida 

(art. 5°, caput) é direito fundamental do cidadão. Noutras palavras, é 

preciso que se aja visando a evitar que os princípios e fundamentos da 

república virem letra morta. Os serviços de saúde são de relevância 

pública e de responsabilidade do Poder Público, integrado em uma rede 

regionalizada e hierarquizada de ações e serviços federais, estaduais e 

municipais, o chamado Sistema Único de Saúde, que tem no pólo ativo 

qualquer pessoa e por objeto o atendimento integral. A saúde, repito, é um 

direito de todos e dever do Poder Público. Compete aos administradores 

públicos à adoção de providências nas diversas esferas da Federação, 

no sentido de propiciar aos cidadãos necessitados o devido tratamento à 

saúde, não podendo, data vênia, se ter como válido argumento de que o 

requerido não possui condições de arcar com tais despesas. A União, os 

Estados e Municípios devem adotar, conjuntamente, mecanismos para 

solucionar a questão, não podendo o administrado ficar a mercê de 

entendimentos de que determinado ente federativo é que deve ser 

responsabilizado. Não se pode admitir que os requeridos neguem ao 

paciente medicamentos de que necessita e que foi indicado pelo médico 

que o atende, sob o argumento da não disponibilidade deste pela rede 

pública de saúde. Ora, os medicamentos pleiteados foram recomendados 

para o tratamento da doença que acomete a parte assistida, e, não tendo 

ela condição de arcar com o custo, não pode o Estado negar-lhe o 

fornecimento, pois sua negativa implica em ofensa ao direito à saúde, 

direito este garantido constitucionalmente. Ademais, os serviços de saúde 

são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Logo, 

há que se afastar a burocracia e a delimitação no fornecimento dos 

medicamentos pleiteados, devendo ser considerados, antes de tudo, o 

direito à vida e a dignidade da pessoa humana. No caso dos autos, ficou 

amplamente demonstrada a necessidade do paciente ao tratamento de 

saúde pretendido, segundo consta dos laudos médicos, o paciente faz 

uso contínuo do medicamento VENVANSE 50MG (PRINCÍPIO ATIVO: 

LISDEXANFETAMINA). Neste contexto, como dito anteriormente, a CF/88 

assegura a todos o acesso à vida e à saúde, visando à redução dos 

riscos de doenças (art. 196). Portanto, ao doente é assegurado o direito 

de exigir do Estado o fornecimento do tratamento, ainda que apenas 

medicamentoso, não só os constantes da rede oficial, como também os 

prescritos por especialistas. DA OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. Os serviços de 

saúde são de relevância pública e é de responsabilidade do Poder Público, 

integrado em uma rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços 

federais, estaduais e municipais, o chamado Sistema Único de Saúde, que 

tem no polo ativo qualquer pessoa e por objeto o atendimento integral. De 

tal sorte, o Poder Público - federal, estadual ou municipal - é responsável 

pelas ações e serviços de saúde, não podendo, cada um e todos, 

esquivar-se do dever de prestá-los de forma integral e incondicional. 

Nossas Jurisprudências vêm entendendo que é direito do cidadão e dever 

inarredável do Estado (Estado, Município e União) o fornecimento de 

intervenção cirúrgica de difícil acesso ou tratamento a doentes que deles 

necessitem para o uso permanente ou por tempo indeterminado. A 

obrigação é, portanto, solidária entre União, Estados e Município. Nesse 

sentido, colaciono os seguintes julgados, ad littteram: (STF-014337) 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTOS: FORNECIMENTO A 

PACIENTES CARENTES: OBRIGAÇÃO DO ESTADO. 1. Paciente carente de 

recursos indispensáveis à aquisição dos medicamentos de que necessita: 

obrigação do Estado em fornecê-los. Precedentes. 2. Agravo não provido. 

(Ag. Reg. no Agravo de Instrumento nº 486816/RJ, 2ª Turma do STF, Rel. 

Min. Carlos Velloso. j. 12.04.2005, DJU 06.05.2005). Ora, não deve ser 
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aceita a tese de ausência de recursos ou a existência de restrições 

previstas em regulamento administrativo para escusa de qualquer dos 

requeridos, ao cumprimento dos deveres constitucionais, pois, observada 

a hierarquia das normas, deve prevalecer o direito assegurado na Carta 

Fundamental. Convém destacar que nem mesmo a cláusula da reserva do 

possível justificaria a impossibilidade de qualquer das partes, em fornecer 

o medicamento requerido, bem como os demais tratamentos médicos 

necessários à paciente, visto que a mesma não autoriza o 

descumprimento de preceito constitucional que garante ao cidadão o 

mínimo de condições para uma vida digna (mínimo existencial), sendo 

oportuno ressaltar o entendimento sustentado pelo Ministro CELSO DE 

MELLO, no julgamento da Argüição de Descumprimento Fundamental nº 

45, na parte que interessa: "Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula 

da "reserva do possível" - ressalvada a ocorrência de justo motivo 

objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a 

finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações 

constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental 

negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos 

constitucionais impregnados de um sentido de essencial 

fundamentalidade. Daí a correta ponderação de ANA PAULA DE 

BARCELLOS ("A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais", p. 

245-246, 2002, Renovar): "Em resumo: a limitação de recursos existe e é 

uma contingência que não se pode ignorar. O intérprete deverá levá-la em 

conta ao afirmar que algum bem pode ser exigido judicialmente, assim 

como o magistrado, ao determinar seu fornecimento pelo Estado. Por outro 

lado, não se pode esquecer que a finalidade do Estado ao obter recursos, 

para, em seguida, gastá-los sob a forma de obras, prestação de serviços, 

ou qualquer outra política pública, é exatamente realizar os objetivos 

fundamentais da Constituição. A meta central das Constituições modernas, 

e da Carta de 1988 em particular, pode ser resumida, como já exposto, na 

promoção do bem-estar do homem, cujo ponto de partida está em 

assegurar as condições de sua própria dignidade, que inclui, além da 

proteção dos direitos individuais, condições materiais mínimas de 

existência. Ao apurar os elementos fundamentais dessa dignidade (o 

mínimo existencial), estar-se-ão estabelecendo exatamente os alvos 

prioritários dos gastos públicos. Apenas depois de atingi-los é que se 

poderá discutir, relativamente aos recursos remanescentes, em que 

outros projetos se deverá investir.""(STF, DJ nr. 84, 04/052004, destaquei 

e sublinhei). Assim, face à imprescindibilidade dos medicamentos e demais 

tratamento médicos necessários ao paciente, os réus devem ser 

obrigados a fornecê-la. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida 

em juízo para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS, solidariamente, à obrigação positiva de 

fornecer mensalmente o medicamento VENVANSE 50MG (PRINCÍPIO 

ATIVO: LISDEXANFETAMINA), ao paciente SAMUEL VENÂNCIO MATTIONI 

DE OLIVEIRA, pelo tempo necessário prescrito pelos profissionais a fim de 

buscar sua reabilitação e melhores condições de vida. Mantenho a tutela 

antecipada antes deferida. (Id.: 12081706) Sem condenação em custas e 

honorários advocatícios. Deixo de aplicar o reexame necessário face à 

incidência dos §§ 2º e 3º do art. 496 do CPC. Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido pelas partes, arquive observadas as formalidades 

legais. Sentença Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 06 de dezembro de 

2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 

06 de dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000373-51.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DE AGUIAR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000373-51.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: MARCOS ROBERTO DE 

AGUIAR EXECUTADO: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Dispensado o relatório, na forma do 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95, aplicado subsidiariamente aos feitos do 

Juizado da Fazenda Pública (artigo 27 da Lei 12.153/2009). DECIDO. 

Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer 

com pedido de tutela antecipada, visando ao encaminhamento imediato do 

autor MARCOS ROBERTO AGUIAR, devidamente qualificado nos autos, 

para UTI – Unidade de Terapia Intensiva, em Hospital Público ou Privado, às 

custas dos Promovidos, sob pena de multa diária ou bloqueio de valores. 

Sustenta, em síntese, que o paciente encontra-se em estado gravíssimo e 

necessita de tratamento especializado com neurocirurgião em unidade 

hospitalar que disponha de UTI – UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA, sob 

pena de ficar vir a óbito. A liminar foi deferida (Id.: 13910749), 

oportunidade em que, conforme movimentação de Id.: 13929218 a liminar 

foi devidamente cumprida, tendo sido satisfeito o objeto da pretensão 

inaugural. Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de direção 

conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido 

e passo a julgar antecipadamente a lide. Nesse cenário, diante do 

cumprimento do pleito inaugural, esta ação passou a ser carecedora por 

falta de interesse processual de forma subsequente, impondo, portanto, a 

extinção do processo, com resolução do mérito. Ante o exposto, julgo 

procedente o pedido inicial e, considerando que este já fora cumprido, 

determino a extinção do feito, com resolução do mérito, na forma do art. 

487, inciso I, do CPC. Ciência ao Ministério Público. Após, observadas as 

formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos. Sentença Publicada no DJE. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo 

dos Parecis, 06 de dezembro de 2018. Marianne Nathaine Tunes de 

Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 06 de dezembro de 2018. Cláudia 

Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000441-35.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MAURICIO OLARTECHEA ABREU (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000441-35.2017.8.11.0050. REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS Vistos. Dispensado o relatório, 

na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95, aplicado subsidiariamente aos 

feitos do Juizado da Fazenda Pública (artigo 27 da Lei 12.153/2009). 

DECIDO. Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso, para cumprimento de obrigação de fazer – com 

pedido de Tutela Antecipada em face do Estado de Mato Grosso e do 

Município de Campo Novo do Parecis, todos qualificados nos autos. 

Sustenta, em síntese, que o paciente foi diagnosticado com EPILEPSIA 

REFRATÁRIA e faz uso contínuo dos medicamentos CARBANAZEPINO 

200mg e FENOBARBITAL 100mg, no entanto os medicamentos não estão 

sendo fornecidos através da rede pública de saúde. Á luz dos poderes de 

direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo 

legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do 

pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. Como é cediço, o 

julgamento antecipado homenageia o princípio da economia processual, 

permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à 

comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. DAS 

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA O art. 196, da Carta Magna 

dispõe que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
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serviços para sua promoção, proteção e recuperação”, logo, decorre 

desta disposição a legitimidade do Município de Campo Novo do Parecis e 

do Estado Mato de Grosso, para figurar no pólo passivo da presente 

demanda. O Estado referido na disposição constitucional, acima transcrita, 

é sinônimo de Poder Público, que tem dever constitucional de proteger a 

vida e a saúde, independentemente da esfera governamental. Dessa 

forma, por óbvio, que tal responsabilidade incumbe também ao Município, 

que é uma das espécies que compõe o gênero Estado, sendo as outras a 

União, o Distrito Federal e os Estados Membros. Assim, compete aos entes 

federados, solidariamente, responsabilidade pelo fornecimento de 

tratamento de saúde necessário para assegurar a garantia constitucional 

do direito à saúde. Além disso, a responsabilidade do Município em garantir 

o direto à saúde está consubstancia no art. 23, II, da CF/88 que indica 

“cuidar da saúde” como competência comum da União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios. O ordenamento jurídico preocupado com a proteção 

dos mais valiosos bens, tal como a dignidade da pessoa humana e o 

direito à vida, não mede esforços na disponibilização de instrumentos de 

consolidação desses direitos-princípios. Nesse contexto, saliento que, 

pela primeira vez em nossa história, uma Constituição trata expressamente 

dos objetivos do Estado brasileiro. E, ao fazê-lo, assentou a construção 

de uma sociedade livre, justa e solidária e a promoção do bem de todos 

como objetivos republicanos (art. 3°, I e III), bem como ficou estabelecido 

que a dignidade da pessoa humana é fundamento da República. E, mais, o 

direito à vida (art. 5°, caput) é direito fundamental do cidadão. Noutras 

palavras, é preciso que se aja visando a evitar que os princípios e 

fundamentos da república virem letra morta. Os serviços de saúde são de 

relevância pública e de responsabilidade do Poder Público, integrado em 

uma rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços federais, 

estaduais e municipais, o chamado Sistema Único de Saúde, que tem no 

pólo ativo qualquer pessoa e por objeto o atendimento integral. A saúde, 

repito, é um direito de todos e dever do Poder Público. Compete aos 

administradores públicos à adoção de providências nas diversas esferas 

da Federação, no sentido de propiciar aos cidadãos necessitados o 

devido tratamento à saúde, não podendo, data vênia, se ter como válido 

argumento de que o requerido não possui condições de arcar com tais 

despesas. A União, os Estados e Municípios devem adotar, 

conjuntamente, mecanismos para solucionar a questão, não podendo o 

administrado ficar a mercê de entendimentos de que determinado ente 

federativo é que deve ser responsabilizado. Não se pode admitir que os 

requeridos neguem ao paciente medicamentos de que necessita e que foi 

indicado pelo médico que o atende, sob o argumento da não 

disponibilidade deste pela rede pública de saúde. Ora, os medicamentos 

pleiteados foram recomendados para o tratamento da doença que 

acomete a parte assistida, e, não tendo ela condição de arcar com o 

custo, não pode o Estado negar-lhe o fornecimento, pois sua negativa 

implica em ofensa ao direito à saúde, direito este garantido 

constitucionalmente. Ademais, os serviços de saúde são de relevância 

pública e de responsabilidade do Poder Público. Logo, há que se afastar a 

burocracia e a delimitação no fornecimento dos medicamentos pleiteados, 

devendo ser considerados, antes de tudo, o direito à vida e a dignidade da 

pessoa humana. No caso dos autos, ficou amplamente demonstrada a 

necessidade do paciente ao tratamento de saúde pretendido, bem como 

que a família não possui condições de continuar adquirindo de forma 

particular os medicamentos. Neste contexto, como dito anteriormente, a 

CF/88 assegura a todos o acesso à vida e à saúde, visando à redução 

dos riscos de doenças (art. 196). Portanto, ao doente é assegurado o 

direito de exigir do Estado o fornecimento do tratamento, ainda que apenas 

medicamentoso, não só os constantes da rede oficial, como também os 

prescritos por especialistas. DA OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. Os serviços de 

saúde são de relevância pública e é de responsabilidade do Poder Público, 

integrado em uma rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços 

federais, estaduais e municipais, o chamado Sistema Único de Saúde, que 

tem no polo ativo qualquer pessoa e por objeto o atendimento integral. De 

tal sorte, o Poder Público - federal, estadual ou municipal - é responsável 

pelas ações e serviços de saúde, não podendo, cada um e todos, 

esquivar-se do dever de prestá-los de forma integral e incondicional. 

Nossas Jurisprudências vêm entendendo que é direito do cidadão e dever 

inarredável do Estado (Estado, Município e União) o fornecimento de 

intervenção cirúrgica de difícil acesso ou tratamento a doentes que deles 

necessitem para o uso permanente ou por tempo indeterminado. A 

obrigação é, portanto, solidária entre União, Estados e Município. Nesse 

sentido, colaciono os seguintes julgados, ad littteram: (STF-014337) 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTOS: FORNECIMENTO A 

PACIENTES CARENTES: OBRIGAÇÃO DO ESTADO. 1. Paciente carente de 

recursos indispensáveis à aquisição dos medicamentos de que necessita: 

obrigação do Estado em fornecê-los. Precedentes. 2. Agravo não provido. 

(Ag. Reg. no Agravo de Instrumento nº 486816/RJ, 2ª Turma do STF, Rel. 

Min. Carlos Velloso. j. 12.04.2005, DJU 06.05.2005). Ora, não deve ser 

aceita a tese de ausência de recursos ou a existência de restrições 

previstas em regulamento administrativo para escusa de qualquer dos 

requeridos, ao cumprimento dos deveres constitucionais, pois, observada 

a hierarquia das normas, deve prevalecer o direito assegurado na Carta 

Fundamental. Convém destacar que nem mesmo a cláusula da reserva do 

possível justificaria a impossibilidade de qualquer das partes, em fornecer 

o medicamento requerido, bem como os demais tratamentos médicos 

necessários à paciente, visto que a mesma não autoriza o 

descumprimento de preceito constitucional que garante ao cidadão o 

mínimo de condições para uma vida digna (mínimo existencial), sendo 

oportuno ressaltar o entendimento sustentado pelo Ministro CELSO DE 

MELLO, no julgamento da Argüição de Descumprimento Fundamental nº 

45, na parte que interessa: "Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula 

da "reserva do possível" - ressalvada a ocorrência de justo motivo 

objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a 

finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações 

constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental 

negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos 

constitucionais impregnados de um sentido de essencial 

fundamentalidade. Daí a correta ponderação de ANA PAULA DE 

BARCELLOS ("A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais", p. 

245-246, 2002, Renovar): "Em resumo: a limitação de recursos existe e é 

uma contingência que não se pode ignorar. O intérprete deverá levá-la em 

conta ao afirmar que algum bem pode ser exigido judicialmente, assim 

como o magistrado, ao determinar seu fornecimento pelo Estado. Por outro 

lado, não se pode esquecer que a finalidade do Estado ao obter recursos, 

para, em seguida, gastá-los sob a forma de obras, prestação de serviços, 

ou qualquer outra política pública, é exatamente realizar os objetivos 

fundamentais da Constituição. A meta central das Constituições modernas, 

e da Carta de 1988 em particular, pode ser resumida, como já exposto, na 

promoção do bem-estar do homem, cujo ponto de partida está em 

assegurar as condições de sua própria dignidade, que inclui, além da 

proteção dos direitos individuais, condições materiais mínimas de 

existência. Ao apurar os elementos fundamentais dessa dignidade (o 

mínimo existencial), estar-se-ão estabelecendo exatamente os alvos 

prioritários dos gastos públicos. Apenas depois de atingi-los é que se 

poderá discutir, relativamente aos recursos remanescentes, em que 

outros projetos se deverá investir.""(STF, DJ nr. 84, 04/052004, destaquei 

e sublinhei). Assim, face à imprescindibilidade dos medicamentos e demais 

tratamento médicos necessários ao paciente, os réus devem ser 

obrigados a fornecê-la. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida 

em juízo para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS, solidariamente, à obrigação positiva de 

fornecer mensalmente e gratuitamente os medicamentos 

CARBANAZEPINO 200mg e FENOBARBITAL 100mg, conforme prescrição 

medica constante no ID.: 10996240/10996259, ao paciente MAURICIO 

OLARTECHEA ABREU. Mantenho a tutela antecipada antes deferida. Sem 

condenação em custas e honorários advocatícios. Deixo de aplicar o 

reexame necessário face à incidência dos §§ 2º e 3º do art. 496 do CPC. 

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido pelas partes, arquive 

observadas as formalidades legais. Sentença Publicada no DJE. Submeto 

o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos 

Parecis, 06 de dezembro de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo dos Parecis, 06 de dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000083-36.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO 
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PARECIS (REQUERIDO)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA MATOS AMARAL OAB - MT21978/B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JAIR UMBERTO TONIASSO (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000083-36.2018.8.11.0050. REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: PREFEITO MUNICIPAL DE 

MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Dispensado o relatório, na 

forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95, aplicado subsidiariamente aos feitos 

do Juizado da Fazenda Pública (artigo 27 da Lei 12.153/2009). DECIDO. 

Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso, para cumprimento de obrigação de fazer – com pedido de 

Tutela Antecipada em face do Estado de Mato Grosso e do Município de 

Campo Novo do Parecis, todos qualificados nos autos. Sustenta, em 

síntese, que o paciente JAIR UMBERTO TONIASSO, é portador de 

DEFORMIDADES CONGENITAS DO QUADRIL ( CID10 Q65.8) e necessita 

dos medicamentos ÁRTICO (SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO 

SÓDICO DE CONDROITINA) e OMEGA 3 AZ, ambos de uso contínuo. 

Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos 

ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. Como é cediço, o julgamento antecipado 

homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida 

prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se 

longas e desnecessárias instruções. DAS PRELIMINARES DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA O art. 196, da Carta Magna dispõe que “A saúde 

é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação”, logo, decorre desta disposição a 

legitimidade do Município de Campo Novo do Parecis e do Estado Mato de 

Grosso, para figurar no pólo passivo da presente demanda. O Estado 

referido na disposição constitucional, acima transcrita, é sinônimo de 

Poder Público, que tem dever constitucional de proteger a vida e a saúde, 

independentemente da esfera governamental. Dessa forma, por óbvio, que 

tal responsabilidade incumbe também ao Município, que é uma das 

espécies que compõe o gênero Estado, sendo as outras a União, o Distrito 

Federal e os Estados Membros. Assim, compete aos entes federados, 

solidariamente, responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de 

saúde necessário para assegurar a garantia constitucional do direito à 

saúde. Além disso, a responsabilidade do Município em garantir o direto à 

saúde está consubstancia no art. 23, II, da CF/88 que indica “cuidar da 

saúde” como competência comum da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios. O ordenamento jurídico preocupado com a proteção dos mais 

valiosos bens, tal como a dignidade da pessoa humana e o direito à vida, 

não mede esforços na disponibilização de instrumentos de consolidação 

desses direitos-princípios. Nesse contexto, saliento que, pela primeira vez 

em nossa história, uma Constituição trata expressamente dos objetivos do 

Estado brasileiro. E, ao fazê-lo, assentou a construção de uma sociedade 

livre, justa e solidária e a promoção do bem de todos como objetivos 

republicanos (art. 3°, I e III), bem como ficou estabelecido que a dignidade 

da pessoa humana é fundamento da República. E, mais, o direito à vida 

(art. 5°, caput) é direito fundamental do cidadão. Noutras palavras, é 

preciso que se aja visando a evitar que os princípios e fundamentos da 

república virem letra morta. Os serviços de saúde são de relevância 

pública e de responsabilidade do Poder Público, integrado em uma rede 

regionalizada e hierarquizada de ações e serviços federais, estaduais e 

municipais, o chamado Sistema Único de Saúde, que tem no pólo ativo 

qualquer pessoa e por objeto o atendimento integral. A saúde, repito, é um 

direito de todos e dever do Poder Público. Compete aos administradores 

públicos à adoção de providências nas diversas esferas da Federação, 

no sentido de propiciar aos cidadãos necessitados o devido tratamento à 

saúde, não podendo, data vênia, se ter como válido argumento de que o 

requerido não possui condições de arcar com tais despesas. A União, os 

Estados e Municípios devem adotar, conjuntamente, mecanismos para 

solucionar a questão, não podendo o administrado ficar a mercê de 

entendimentos de que determinado ente federativo é que deve ser 

responsabilizado. Não se pode admitir que os requeridos neguem ao 

paciente medicamentos de que necessita e que foi indicado pelo médico 

que o atende, sob o argumento da não disponibilidade deste pela rede 

pública de saúde. Ora, os medicamentos pleiteados foram recomendados 

para o tratamento da doença que acomete a parte assistida, e, não tendo 

ela condição de arcar com o custo, não pode o Estado negar-lhe o 

fornecimento, pois sua negativa implica em ofensa ao direito à saúde, 

direito este garantido constitucionalmente. Ademais, os serviços de saúde 

são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Logo, 

há que se afastar a burocracia e a delimitação no fornecimento dos 

medicamentos pleiteados, devendo ser considerados, antes de tudo, o 

direito à vida e a dignidade da pessoa humana. No caso dos autos, ficou 

amplamente demonstrada a necessidade do paciente ao tratamento de 

saúde pretendido, segundo consta dos laudos médicos, o paciente faz 

uso contínuo dos medicamentos ÁRTICO (SULFATO DE GLICOSAMINA + 

SULFATO SÓDICO DE CONDROITINA) e OMEGA 3 AZ. Neste contexto, 

como dito anteriormente, a CF/88 assegura a todos o acesso à vida e à 

saúde, visando à redução dos riscos de doenças (art. 196). Portanto, ao 

doente é assegurado o direito de exigir do Estado o fornecimento do 

tratamento, ainda que apenas medicamentoso, não só os constantes da 

rede oficial, como também os prescritos por especialistas. DA 

OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. Os serviços de saúde são de relevância pública 

e é de responsabilidade do Poder Público, integrado em uma rede 

regionalizada e hierarquizada de ações e serviços federais, estaduais e 

municipais, o chamado Sistema Único de Saúde, que tem no polo ativo 

qualquer pessoa e por objeto o atendimento integral. De tal sorte, o Poder 

Público - federal, estadual ou municipal - é responsável pelas ações e 

serviços de saúde, não podendo, cada um e todos, esquivar-se do dever 

de prestá-los de forma integral e incondicional. Nossas Jurisprudências 

vêm entendendo que é direito do cidadão e dever inarredável do Estado 

(Estado, Município e União) o fornecimento de intervenção cirúrgica de 

difícil acesso ou tratamento a doentes que deles necessitem para o uso 

permanente ou por tempo indeterminado. A obrigação é, portanto, solidária 

entre União, Estados e Município. Nesse sentido, colaciono os seguintes 

julgados, ad littteram: (STF-014337) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

MEDICAMENTOS: FORNECIMENTO A PACIENTES CARENTES: OBRIGAÇÃO 

DO ESTADO. 1. Paciente carente de recursos indispensáveis à aquisição 

dos medicamentos de que necessita: obrigação do Estado em fornecê-los. 

Precedentes. 2. Agravo não provido. (Ag. Reg. no Agravo de Instrumento 

nº 486816/RJ, 2ª Turma do STF, Rel. Min. Carlos Velloso. j. 12.04.2005, 

DJU 06.05.2005). Ora, não deve ser aceita a tese de ausência de 

recursos ou a existência de restrições previstas em regulamento 

administrativo para escusa de qualquer dos requeridos, ao cumprimento 

dos deveres constitucionais, pois, observada a hierarquia das normas, 

deve prevalecer o direito assegurado na Carta Fundamental. Convém 

destacar que nem mesmo a cláusula da reserva do possível justificaria a 

impossibilidade de qualquer das partes, em fornecer o medicamento 

requerido, bem como os demais tratamentos médicos necessários à 

paciente, visto que a mesma não autoriza o descumprimento de preceito 

constitucional que garante ao cidadão o mínimo de condições para uma 

vida digna (mínimo existencial), sendo oportuno ressaltar o entendimento 

sustentado pelo Ministro CELSO DE MELLO, no julgamento da Argüição de 

Descumprimento Fundamental nº 45, na parte que interessa: "Cumpre 

advertir, desse modo, que a cláusula da "reserva do possível" - 

ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode 

ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do 

cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, 

dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até 

mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido 

de essencial fundamentalidade. Daí a correta ponderação de ANA PAULA 

DE BARCELLOS ("A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais", p. 

245-246, 2002, Renovar): "Em resumo: a limitação de recursos existe e é 

uma contingência que não se pode ignorar. O intérprete deverá levá-la em 

conta ao afirmar que algum bem pode ser exigido judicialmente, assim 

como o magistrado, ao determinar seu fornecimento pelo Estado. Por outro 

lado, não se pode esquecer que a finalidade do Estado ao obter recursos, 

para, em seguida, gastá-los sob a forma de obras, prestação de serviços, 

ou qualquer outra política pública, é exatamente realizar os objetivos 

fundamentais da Constituição. A meta central das Constituições modernas, 

e da Carta de 1988 em particular, pode ser resumida, como já exposto, na 
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promoção do bem-estar do homem, cujo ponto de partida está em 

assegurar as condições de sua própria dignidade, que inclui, além da 

proteção dos direitos individuais, condições materiais mínimas de 

existência. Ao apurar os elementos fundamentais dessa dignidade (o 

mínimo existencial), estar-se-ão estabelecendo exatamente os alvos 

prioritários dos gastos públicos. Apenas depois de atingi-los é que se 

poderá discutir, relativamente aos recursos remanescentes, em que 

outros projetos se deverá investir.""(STF, DJ nr. 84, 04/052004, destaquei 

e sublinhei). Assim, face à imprescindibilidade dos medicamentos e demais 

tratamento médicos necessários ao paciente, os réus devem ser 

obrigados a fornecê-la. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida 

em juízo para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS, solidariamente, à obrigação positiva de 

fornecer mensalmente os medicamentos ÁRTICO (SULFATO DE 

GLICOSAMINA + SULFATO SÓDICO DE CONDROITINA) e OMEGA 3 AZ, ao 

paciente JAIR UMBERTO TONIASSO, pelo tempo necessário prescrito 

pelos profissionais a fim de buscar sua reabilitação e melhores condições 

de vida. Mantenho a tutela antecipada antes deferida. (Id.: 11781625) Sem 

condenação em custas e honorários advocatícios. Deixo de aplicar o 

reexame necessário face à incidência dos §§ 2º e 3º do art. 496 do CPC. 

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido pelas partes, arquive 

observadas as formalidades legais. Sentença Publicada no DJE. Submeto 

o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos 

Parecis, 06 de dezembro de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo dos Parecis, 06 de dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000523-66.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA MATOS AMARAL OAB - MT21978/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000523-66.2017.8.11.0050. REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO 

DO PARECIS, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Dispensado o relatório, 

na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95, aplicado subsidiariamente aos 

feitos do Juizado da Fazenda Pública (artigo 27 da Lei 12.153/2009). 

DECIDO. Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso, para cumprimento de obrigação de fazer – com 

pedido de Tutela Antecipada em face do Estado de Mato Grosso e do 

Município de Campo Novo do Parecis, todos qualificados nos autos. 

Sustenta, em síntese, que o paciente é portadora de síndrome de Lennox 

Gastaut (tipo raro de epilepsia, caracterizada por convulsões frequentes) 

e necessita dos medicamentos KEPRA 250MG (LEVETIRACETAM)- 06 

CAIXAS POR MÊS; OXICARBAZEPINA 600MG – 06CAIXAS POR MÊS; 

LAMOTRIGINA 100MG – 06 CAIXAS POR MÊS; FENOBARBITAL – 01 

CAIXA POR MÊS; E CLOBAZAM 10MG – 01 CAIXA POR MÊS, no entanto o 

poder público fornece apenas o Fenobarbital 100mg – 01 caixa por mês. Á 

luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, 

com permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. 

Como é cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da 

economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela 

jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e 

desnecessárias instruções. DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA O art. 196, da Carta Magna dispõe que “A saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação”, logo, decorre desta disposição a 

legitimidade do Município de Campo Novo do Parecis e do Estado Mato de 

Grosso, para figurar no pólo passivo da presente demanda. O Estado 

referido na disposição constitucional, acima transcrita, é sinônimo de 

Poder Público, que tem dever constitucional de proteger a vida e a saúde, 

independentemente da esfera governamental. Dessa forma, por óbvio, que 

tal responsabilidade incumbe também ao Município, que é uma das 

espécies que compõe o gênero Estado, sendo as outras a União, o Distrito 

Federal e os Estados Membros. Assim, compete aos entes federados, 

solidariamente, responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de 

saúde necessário para assegurar a garantia constitucional do direito à 

saúde. Além disso, a responsabilidade do Município em garantir o direto à 

saúde está consubstancia no art. 23, II, da CF/88 que indica “cuidar da 

saúde” como competência comum da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios. O ordenamento jurídico preocupado com a proteção dos mais 

valiosos bens, tal como a dignidade da pessoa humana e o direito à vida, 

não mede esforços na disponibilização de instrumentos de consolidação 

desses direitos-princípios. Nesse contexto, saliento que, pela primeira vez 

em nossa história, uma Constituição trata expressamente dos objetivos do 

Estado brasileiro. E, ao fazê-lo, assentou a construção de uma sociedade 

livre, justa e solidária e a promoção do bem de todos como objetivos 

republicanos (art. 3°, I e III), bem como ficou estabelecido que a dignidade 

da pessoa humana é fundamento da República. E, mais, o direito à vida 

(art. 5°, caput) é direito fundamental do cidadão. Noutras palavras, é 

preciso que se aja visando a evitar que os princípios e fundamentos da 

república virem letra morta. Os serviços de saúde são de relevância 

pública e de responsabilidade do Poder Público, integrado em uma rede 

regionalizada e hierarquizada de ações e serviços federais, estaduais e 

municipais, o chamado Sistema Único de Saúde, que tem no pólo ativo 

qualquer pessoa e por objeto o atendimento integral. A saúde, repito, é um 

direito de todos e dever do Poder Público. Compete aos administradores 

públicos à adoção de providências nas diversas esferas da Federação, 

no sentido de propiciar aos cidadãos necessitados o devido tratamento à 

saúde, não podendo, data vênia, se ter como válido argumento de que o 

requerido não possui condições de arcar com tais despesas. A União, os 

Estados e Municípios devem adotar, conjuntamente, mecanismos para 

solucionar a questão, não podendo o administrado ficar a mercê de 

entendimentos de que determinado ente federativo é que deve ser 

responsabilizado. Não se pode admitir que os requeridos neguem ao 

paciente medicamentos de que necessita e que foi indicado pelo médico 

que o atende, sob o argumento da não disponibilidade deste pela rede 

pública de saúde. Ora, os medicamentos pleiteados foram recomendados 

para o tratamento da doença que acomete a parte assistida, e, não tendo 

ela condição de arcar com o custo, não pode o Estado negar-lhe o 

fornecimento, pois sua negativa implica em ofensa ao direito à saúde, 

direito este garantido constitucionalmente. Ademais, os serviços de saúde 

são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Logo, 

há que se afastar a burocracia e a delimitação no fornecimento dos 

medicamentos pleiteados, devendo ser considerados, antes de tudo, o 

direito à vida e a dignidade da pessoa humana. No caso dos autos, ficou 

amplamente demonstrada a necessidade do paciente ao tratamento de 

saúde pretendido, segundo consta dos laudos médicos, o paciente faz 

acompanhamento neuropediatrico com quadro de epilepsia focal 

sintomática e refrataria evoluindo com comprometimento cognitivo, esta em 

tratamento com politerapia antiepiléticas, sme controle das crises, 

apresenta crise parciais complexas, vários episódios por dia, fazendo uso 

dos medicamentos KEPRA 250MG (LEVETIRACETAM)- 06 CAIXAS POR 

MÊS; OXICARBAZEPINA 600MG – 06CAIXAS POR MÊS; LAMOTRIGINA 

100MG – 06 CAIXAS POR MÊS; FENOBARBITAL – 01 CAIXA POR MÊS; E 

CLOBAZAM 10MG – 01 CAIXA POR MÊS. Neste contexto, como dito 

anteriormente, a CF/88 assegura a todos o acesso à vida e à saúde, 

visando à redução dos riscos de doenças (art. 196). Portanto, ao doente é 

assegurado o direito de exigir do Estado o fornecimento do tratamento, 

ainda que apenas medicamentoso, não só os constantes da rede oficial, 

como também os prescritos por especialistas. DA OBRIGAÇÃO 

SOLIDÁRIA. Os serviços de saúde são de relevância pública e é de 

responsabilidade do Poder Público, integrado em uma rede regionalizada e 

hierarquizada de ações e serviços federais, estaduais e municipais, o 

chamado Sistema Único de Saúde, que tem no polo ativo qualquer pessoa 

e por objeto o atendimento integral. De tal sorte, o Poder Público - federal, 

estadual ou municipal - é responsável pelas ações e serviços de saúde, 

não podendo, cada um e todos, esquivar-se do dever de prestá-los de 
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forma integral e incondicional. Nossas Jurisprudências vêm entendendo 

que é direito do cidadão e dever inarredável do Estado (Estado, Município 

e União) o fornecimento de intervenção cirúrgica de difícil acesso ou 

tratamento a doentes que deles necessitem para o uso permanente ou por 

tempo indeterminado. A obrigação é, portanto, solidária entre União, 

Estados e Município. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados, ad 

littteram: (STF-014337) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

MEDICAMENTOS: FORNECIMENTO A PACIENTES CARENTES: OBRIGAÇÃO 

DO ESTADO. 1. Paciente carente de recursos indispensáveis à aquisição 

dos medicamentos de que necessita: obrigação do Estado em fornecê-los. 

Precedentes. 2. Agravo não provido. (Ag. Reg. no Agravo de Instrumento 

nº 486816/RJ, 2ª Turma do STF, Rel. Min. Carlos Velloso. j. 12.04.2005, 

DJU 06.05.2005). Ora, não deve ser aceita a tese de ausência de 

recursos ou a existência de restrições previstas em regulamento 

administrativo para escusa de qualquer dos requeridos, ao cumprimento 

dos deveres constitucionais, pois, observada a hierarquia das normas, 

deve prevalecer o direito assegurado na Carta Fundamental. Convém 

destacar que nem mesmo a cláusula da reserva do possível justificaria a 

impossibilidade de qualquer das partes, em fornecer o medicamento 

requerido, bem como os demais tratamentos médicos necessários à 

paciente, visto que a mesma não autoriza o descumprimento de preceito 

constitucional que garante ao cidadão o mínimo de condições para uma 

vida digna (mínimo existencial), sendo oportuno ressaltar o entendimento 

sustentado pelo Ministro CELSO DE MELLO, no julgamento da Argüição de 

Descumprimento Fundamental nº 45, na parte que interessa: "Cumpre 

advertir, desse modo, que a cláusula da "reserva do possível" - 

ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode 

ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do 

cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, 

dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até 

mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido 

de essencial fundamentalidade. Daí a correta ponderação de ANA PAULA 

DE BARCELLOS ("A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais", p. 

245-246, 2002, Renovar): "Em resumo: a limitação de recursos existe e é 

uma contingência que não se pode ignorar. O intérprete deverá levá-la em 

conta ao afirmar que algum bem pode ser exigido judicialmente, assim 

como o magistrado, ao determinar seu fornecimento pelo Estado. Por outro 

lado, não se pode esquecer que a finalidade do Estado ao obter recursos, 

para, em seguida, gastá-los sob a forma de obras, prestação de serviços, 

ou qualquer outra política pública, é exatamente realizar os objetivos 

fundamentais da Constituição. A meta central das Constituições modernas, 

e da Carta de 1988 em particular, pode ser resumida, como já exposto, na 

promoção do bem-estar do homem, cujo ponto de partida está em 

assegurar as condições de sua própria dignidade, que inclui, além da 

proteção dos direitos individuais, condições materiais mínimas de 

existência. Ao apurar os elementos fundamentais dessa dignidade (o 

mínimo existencial), estar-se-ão estabelecendo exatamente os alvos 

prioritários dos gastos públicos. Apenas depois de atingi-los é que se 

poderá discutir, relativamente aos recursos remanescentes, em que 

outros projetos se deverá investir.""(STF, DJ nr. 84, 04/052004, destaquei 

e sublinhei). Assim, face à imprescindibilidade dos medicamentos e demais 

tratamento médicos necessários ao paciente, os réus devem ser 

obrigados a fornecê-la. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida 

em juízo para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS, solidariamente, à obrigação positiva de 

fornecer mensalmente os medicamentos KEPRA 250MG 

(LEVETIRACETAM)- 06 CAIXAS POR MÊS; OXICARBAZEPINA 600MG – 

06CAIXAS POR MÊS; LAMOTRIGINA 100MG – 06 CAIXAS POR MÊS; 

FENOBARBITAL – 01 CAIXA POR MÊS; E CLOBAZAM 10MG – 01 CAIXA 

POR MÊS, ao paciente JONATHAN MIKEIS MONTEIRO DA SILVA. Mantenho 

a tutela antecipada antes deferida. Sem condenação em custas e 

honorários advocatícios. Deixo de aplicar o reexame necessário face à 

incidência dos §§ 2º e 3º do art. 496 do CPC. Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido pelas partes, arquive observadas as formalidades 

legais. Sentença Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 06 de dezembro de 

2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 

06 de dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000500-23.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA 

Processo: 1000500-23.2017.8.11.0050. REQUERENTE: MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95, aplicado 

subsidiariamente aos feitos do Juizado da Fazenda Pública (artigo 27 da 

Lei 12.153/2009). DECIDO. Analisando os autos, deflui-se a ausência de 

pertinência em se dar andamento ao presente feito, haja vista o 

falecimento da paciente MARTA LUIZA VIEIRA, conforme certidão de óbito 

anexada aos autos no Id.: 11186554, perdendo o objeto da ação que 

vislumbrava a assistência contínua e diária de enfermagem domiciliar. 

Nesse norte, e sem maiores delongas, em razão da evidente perda do 

objeto da presente ação, ausente, portanto, o interesse de agir. JULGO 

EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do 

Código de Processo Civil. Ciência ao Ministério Público. Após, observadas 

as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos. Sentença Publicada no 

DJE. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 06 de dezembro de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 06 de 

dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000480-32.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA MATOS AMARAL OAB - MT21978/B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOSE CICERO DA SILVA (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000480-32.2017.8.11.0050. REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS Vistos. Dispensado o relatório, 

na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95, aplicado subsidiariamente aos 

feitos do Juizado da Fazenda Pública (artigo 27 da Lei 12.153/2009). 

DECIDO. Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso, visando ao encaminhamento imediato do paciente 

José Cícero da Silva, devidamente qualificado nos autos, para UTI – 

Unidade de Terapia Intensiva, em Hospital Público ou Privado, às custas 

dos Promovidos, sob pena de multa diária ou bloqueio de valores. 

Sustenta, em síntese, que o paciente encontra-se em estado gravíssimo e 

necessita ser transferido para UTI – UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

COM NEUROCIRURGIA, pois possui um tumor cerebral e está com crise 

convulsiva. Á luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na condução 

da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a 

lide. Como é cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da 

economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela 

jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e 

desnecessárias instruções. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DOS PARECIS O art. 196, da Carta Magna 
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dispõe que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação”, logo, decorre 

desta disposição a legitimidade do Município de Campo Novo do Parecis, 

para figurar no pólo passivo da presente demanda. O Estado referido na 

disposição constitucional, acima transcrita, é sinônimo de Poder Público, 

que tem dever constitucional de proteger a vida e a saúde, 

independentemente da esfera governamental. Dessa forma, por óbvio, que 

tal responsabilidade incumbe também ao Município, que é uma das 

espécies que compõe o gênero Estado, sendo as outras a União, o Distrito 

Federal e os Estados Membros. Assim, compete aos entes federados, 

solidariamente, responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de 

saúde necessário para assegurar a garantia constitucional do direito à 

saúde. Além disso, a responsabilidade do Município em garantir o direto à 

saúde está consubstancia no art. 23, II, da CF/88 que indica “cuidar da 

saúde” como competência comum da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios. O ordenamento jurídico preocupado com a proteção dos mais 

valiosos bens, tal como a dignidade da pessoa humana e o direito à vida, 

não mede esforços na disponibilização de instrumentos de consolidação 

desses direitos-princípios. Nesse contexto, saliento que, pela primeira vez 

em nossa história, uma Constituição trata expressamente dos objetivos do 

Estado brasileiro. E, ao fazê-lo, assentou a construção de uma sociedade 

livre, justa e solidária e a promoção do bem de todos como objetivos 

republicanos (art. 3°, I e III), bem como ficou estabelecido que a dignidade 

da pessoa humana é fundamento da República. E, mais, o direito à vida 

(art. 5°, caput) é direito fundamental do cidadão. Noutras palavras, é 

preciso que se aja visando a evitar que os princípios e fundamentos da 

república virem letra morta. Os serviços de saúde são de relevância 

pública e de responsabilidade do Poder Público, integrado em uma rede 

regionalizada e hierarquizada de ações e serviços federais, estaduais e 

municipais, o chamado Sistema Único de Saúde, que tem no pólo ativo 

qualquer pessoa e por objeto o atendimento integral. A saúde, repito, é um 

direito de todos e dever do Poder Público. Compete aos administradores 

públicos à adoção de providências nas diversas esferas da Federação, 

no sentido de propiciar aos cidadãos necessitados o devido tratamento à 

saúde, não podendo, data vênia, se ter como válido argumento de que o 

requerido não possui condições de arcar com tais despesas. A União, os 

Estados e Municípios devem adotar, conjuntamente, mecanismos para 

solucionar a questão, não podendo o administrado ficar a mercê de 

entendimentos de que determinado ente federativo é que deve ser 

responsabilizado. Não se pode admitir que os requeridos neguem ao 

paciente medicamentos de que necessita e que foi indicado pelo médico 

que o atende, sob o argumento da não disponibilidade deste pela rede 

pública de saúde. Ademais, os serviços de saúde são de relevância 

pública e de responsabilidade do Poder Público. Não se pode admitir que 

os requeridos neguem à paciente a imediata internação em UTI de Hospital 

Público ou Privado, sob o argumento da não disponibilidade deste pela 

rede pública de saúde. No caso dos autos, o paciente possui um tumor 

cerebral e está com crise convulsiva e necessita de internação em UTI 

COM NEUROCIRURGIA, unidade que este Município não dispõe, não 

podendo o Estado negar-lhe a internação, pois sua negativa implica em 

ofensa ao direito à saúde, direito este garantido constitucionalmente. 

Neste contexto, como dito anteriormente, a CF/88 assegura a todos o 

acesso à vida e à saúde, visando à redução dos riscos de doenças (art. 

196). Portanto, ao doente é assegurado o direito de exigir do Estado o 

fornecimento do tratamento, ainda que apenas medicamentoso, não só os 

constantes da rede oficial, como também os prescritos por especialistas. 

DA OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. Os serviços de saúde são de relevância 

pública e é de responsabilidade do Poder Público, integrado em uma rede 

regionalizada e hierarquizada de ações e serviços federais, estaduais e 

municipais, o chamado Sistema Único de Saúde, que tem no polo ativo 

qualquer pessoa e por objeto o atendimento integral. De tal sorte, o Poder 

Público - federal, estadual ou municipal - é responsável pelas ações e 

serviços de saúde, não podendo, cada um e todos, esquivar-se do dever 

de prestá-los de forma integral e incondicional. Nossas Jurisprudências 

vêm entendendo que é direito do cidadão e dever inarredável do Estado 

(Estado, Município e União) o fornecimento de intervenção cirúrgica de 

difícil acesso ou tratamento a doentes que deles necessitem para o uso 

permanente ou por tempo indeterminado. A obrigação é, portanto, solidária 

entre União, Estados e Município. Nesse sentido, colaciono os seguintes 

julgados, ad littteram: (STF-014337) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

MEDICAMENTOS: FORNECIMENTO A PACIENTES CARENTES: OBRIGAÇÃO 

DO ESTADO. 1. Paciente carente de recursos indispensáveis à aquisição 

dos medicamentos de que necessita: obrigação do Estado em fornecê-los. 

Precedentes. 2. Agravo não provido. (Ag. Reg. no Agravo de Instrumento 

nº 486816/RJ, 2ª Turma do STF, Rel. Min. Carlos Velloso. j. 12.04.2005, 

DJU 06.05.2005). Ora, não deve ser aceita a tese de ausência de 

recursos ou a existência de restrições previstas em regulamento 

administrativo para escusa de qualquer dos requeridos, ao cumprimento 

dos deveres constitucionais, pois, observada a hierarquia das normas, 

deve prevalecer o direito assegurado na Carta Fundamental. Convém 

destacar que nem mesmo a cláusula da reserva do possível justificaria a 

impossibilidade de qualquer das partes, em fornecer o medicamento 

requerido, bem como os demais tratamentos médicos necessários à 

paciente, visto que a mesma não autoriza o descumprimento de preceito 

constitucional que garante ao cidadão o mínimo de condições para uma 

vida digna (mínimo existencial), sendo oportuno ressaltar o entendimento 

sustentado pelo Ministro CELSO DE MELLO, no julgamento da Argüição de 

Descumprimento Fundamental nº 45, na parte que interessa: "Cumpre 

advertir, desse modo, que a cláusula da "reserva do possível" - 

ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode 

ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do 

cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, 

dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até 

mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido 

de essencial fundamentalidade. Daí a correta ponderação de ANA PAULA 

DE BARCELLOS ("A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais", p. 

245-246, 2002, Renovar): "Em resumo: a limitação de recursos existe e é 

uma contingência que não se pode ignorar. O intérprete deverá levá-la em 

conta ao afirmar que algum bem pode ser exigido judicialmente, assim 

como o magistrado, ao determinar seu fornecimento pelo Estado. Por outro 

lado, não se pode esquecer que a finalidade do Estado ao obter recursos, 

para, em seguida, gastá-los sob a forma de obras, prestação de serviços, 

ou qualquer outra política pública, é exatamente realizar os objetivos 

fundamentais da Constituição. A meta central das Constituições modernas, 

e da Carta de 1988 em particular, pode ser resumida, como já exposto, na 

promoção do bem-estar do homem, cujo ponto de partida está em 

assegurar as condições de sua própria dignidade, que inclui, além da 

proteção dos direitos individuais, condições materiais mínimas de 

existência. Ao apurar os elementos fundamentais dessa dignidade (o 

mínimo existencial), estar-se-ão estabelecendo exatamente os alvos 

prioritários dos gastos públicos. Apenas depois de atingi-los é que se 

poderá discutir, relativamente aos recursos remanescentes, em que 

outros projetos se deverá investir.""(STF, DJ nr. 84, 04/052004, destaquei 

e sublinhei). Assim, face à imprescindibilidade da internação em UTI COM 

NEUROCIRURGIA de Hospital Público ou Privado ora pleiteada, os réus 

devem ser obrigados a fornecê-la. Ante o exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil JULGO PROCEDENTE a 

pretensão deduzida em juízo para CONDENAR o ESTADO DE MATO 

GROSSO e o MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, solidariamente, à 

obrigação positiva da imediata concessão/remoção da paciente José 

Cícero da Silva para leito de UTI COM NEUROCIRURGIA a ser 

disponibilizada na rede pública (SUS/MT) ou particular (vinculada ou não 

ao SUS), bem como a avaliação e acompanhamento por médico 

especialista – neurocirurgião -, e caso necessário, todos os 

procedimentos cirúrgicos que o caso venha a requerer, independente de 

aguardar em qualquer fila de atendimento/espera, inclusive mediante a 

aquisição de vaga em unidade especializada no setor privado, se 

necessário, removendo-a por meio de UTI móvel para o local indiciado com 

urgência, ante o iminente risco de morte. Mantenho a tutela antecipada 

antes deferida. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. 

Deixo de aplicar o reexame necessário face à incidência dos §§ 2º e 3º do 

art. 496 do CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido pelas 

partes, arquive observadas as formalidades legais. Sentença Publicada no 

DJE. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 06 de dezembro de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 06 de 

dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1000430-06.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE APARECIDA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA MATOS AMARAL OAB - MT21978/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000430-06.2017.8.11.0050. AUTOR(A): VALDETE APARECIDA DE 

ARRUDA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CAMPO NOVO 

DO PARECIS Vistos. Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, aplicado subsidiariamente aos feitos do Juizado da Fazenda 

Pública (artigo 27 da Lei 12.153/2009). DECIDO. Trata-se de pedido de 

obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada por Valdete 

Aparecida de Arruda em face do Estado de Mato Grosso e Município de 

Campo Novo dos Parecis, pugnando pelo fornecimento gratuito do 

medicamento chamado ENOXAPARINA 40MG. A liminar foi INDEFERIDA, 

pois não restou demonstrado o perigo na demora do provimento 

jurisdicional, eis que conforme RELATÓRIO DO NAT, existem outros 

medicamentos disponíveis no SUS para a mesma indicação do 

medicamento ENOXAPARINA 40MG. Analisando minuciosamente todos os 

documentos encartados na presente ação constato que, o uso do 

medicamento era necessário no período gestacional até sessenta dias 

após o parto, sendo assim, pelo receituário médico a Promovente na data 

de 08/11/2017 estava na 31ª semana de gestação, portanto até o 

presente momento não vislumbro nos autos qualquer manifestação da 

Promovente visando a continuação do uso do medicamento 

ENOXAPARINA 40MG. Sendo assim, deflui-se a ausência de pertinência 

em se dar andamento ao presente feito, haja vista que o período 

gestacional, bem como o prazo de sessenta dias após o parto, prescrito 

no receituário médico foram ultrapassados sem manifestação da autora 

para continuidade do tratamento. Nesse norte, e sem maiores delongas, 

em razão da evidente perda do objeto da presente ação, JULGO EXTINTO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do Código de 

Processo Civil. Ciência ao Ministério Público. Após, observadas as 

formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos. Sentença Publicada no DJE. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo 

dos Parecis, 06 de dezembro de 2018. Marianne Nathaine Tunes de 

Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 06 de dezembro de 2018. Cláudia 

Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000044-39.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA MATOS AMARAL OAB - MT21978/B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARIANA GARCIA PAZ (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000044-39.2018.8.11.0050. REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO 

DO PARECIS Vistos. Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, aplicado subsidiariamente aos feitos do Juizado da Fazenda 

Pública (artigo 27 da Lei 12.153/2009). DECIDO. Trata-se de pedido de 

fornecimento de passagens terrestres até o Município de Clevelândia – PR 

de forma gratuita, inerentes a autora MARIANA GARCIA PAZ E SEUS 

FILHOS, em desfavor do Município de Campo Novo do Parecis. A liminar foi 

deferida (id.: 11501490), oportunidade em que, conforme movimentação 

de Id.: 11573581 a liminar foi devidamente cumprida, tendo sido satisfeito o 

objeto da pretensão inaugural. Nesse quadrante processual, e à luz dos 

poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com 

permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. Nesse 

cenário, diante do cumprimento do pleito inaugural, esta ação passou a ser 

carecedora por falta de interesse processual de forma subsequente, 

impondo, portanto, a extinção do processo, com resolução do mérito. Ante 

o exposto, julgo procedente o pedido inicial e, considerando que este já 

fora cumprido, determino a extinção do feito, com resolução do mérito, na 

forma do art. 487, inciso I, do CPC. Ciência ao Ministério Público. Após, 

observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos. Sentença 

Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO 

da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 06 de dezembro de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 06 de 

dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000108-49.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA MATOS AMARAL OAB - MT21978/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000108-49.2018.8.11.0050. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS Vistos. Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, aplicado subsidiariamente aos feitos do Juizado da Fazenda 

Pública (artigo 27 da Lei 12.153/2009). DECIDO. Trata-se de ação civil 

pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para 

cumprimento de obrigação de fazer – com pedido de Tutela Antecipada em 

face do do Município de Campo Novo do Parecis, pugnando pelo 

fornecimento gratuito do medicamento chamado ENOXAPARINA 40MG. A 

liminar foi DEFERIDA, pois restou demonstrado o perigo na demora do 

provimento jurisdicional, eis que conforme RELATÓRIO DO NAT, está 

evidenciado nos autos que o medicamento foi incorporado no âmbito do 

SUS para tratamento de gestantes com trombofilia. A liminar foi deferida 

(id.: 11965219), oportunidade em que, conforme movimentação de Id.: 

12183545 a liminar foi devidamente cumprida, tendo sido satisfeito o objeto 

da pretensão inaugural. Analisando minuciosamente todos os documentos 

encartados na presente ação constato que, o uso do medicamento era 

necessário até o final da gestação de GERLANE DOS SANTOS OLIVEIRA, 

sendo assim, no pedido de providências (Id.: 11864766)a paciente no mês 

de FEVEREIRO/2018 estava no 6º (sexto) mês de gestação, não vislumbro 

nos autos qualquer manifestação da Promovente visando a continuação 

do uso do medicamento ENOXAPARINA 40MG. Nesse quadrante 

processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na 

condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. Nesse cenário, diante do cumprimento do pleito 

inaugural, esta ação passou a ser carecedora por falta de interesse 

processual de forma subsequente, impondo, portanto, a extinção do 

processo, com resolução do mérito. Ante o exposto, julgo procedente o 

pedido inicial e, considerando que este já fora cumprido, determino a 

extinção do feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, 

do CPC. Ciência ao Ministério Público. Após, observadas as formalidades 

legais, ARQUIVEM-SE os autos. Sentença Publicada no DJE. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos 

Parecis, 06 de dezembro de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 
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surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo dos Parecis, 06 de dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000323-25.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000323-25.2018.8.11.0050. REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO 

DO PARECIS, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Dispensado o relatório, 

na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95, aplicado subsidiariamente aos 

feitos do Juizado da Fazenda Pública (artigo 27 da Lei 12.153/2009). 

DECIDO. Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso, para cumprimento de obrigação de fazer – com 

pedido de Tutela Antecipada em face do Estado de Mato Grosso e do 

Município de Campo Novo do Parecis, todos qualificados nos autos. 

Sustenta, em síntese, que a menor impúbere FERNANDA FUNGHETTO 

SCWAN, faz uso contínuo do alimento especial NEOCATE LCP, para 

tratamento de sua patologia. Nesse quadrante processual, e à luz dos 

poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com 

permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide. Como é 

cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da economia 

processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às 

partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções. 

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA O art. 196, da Carta Magna 

dispõe que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação”, logo, decorre 

desta disposição a legitimidade do Município de Campo Novo do Parecis e 

do Estado Mato de Grosso, para figurar no pólo passivo da presente 

demanda. O Estado referido na disposição constitucional, acima transcrita, 

é sinônimo de Poder Público, que tem dever constitucional de proteger a 

vida e a saúde, independentemente da esfera governamental. Dessa 

forma, por óbvio, que tal responsabilidade incumbe também ao Município, 

que é uma das espécies que compõe o gênero Estado, sendo as outras a 

União, o Distrito Federal e os Estados Membros. Assim, compete aos entes 

federados, solidariamente, responsabilidade pelo fornecimento de 

tratamento de saúde necessário para assegurar a garantia constitucional 

do direito à saúde. Além disso, a responsabilidade do Município em garantir 

o direto à saúde está consubstancia no art. 23, II, da CF/88 que indica 

“cuidar da saúde” como competência comum da União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios. O ordenamento jurídico preocupado com a proteção 

dos mais valiosos bens, tal como a dignidade da pessoa humana e o 

direito à vida, não mede esforços na disponibilização de instrumentos de 

consolidação desses direitos-princípios. Nesse contexto, saliento que, 

pela primeira vez em nossa história, uma Constituição trata expressamente 

dos objetivos do Estado brasileiro. E, ao fazê-lo, assentou a construção 

de uma sociedade livre, justa e solidária e a promoção do bem de todos 

como objetivos republicanos (art. 3°, I e III), bem como ficou estabelecido 

que a dignidade da pessoa humana é fundamento da República. E, mais, o 

direito à vida (art. 5°, caput) é direito fundamental do cidadão. Noutras 

palavras, é preciso que se aja visando a evitar que os princípios e 

fundamentos da república virem letra morta. Os serviços de saúde são de 

relevância pública e de responsabilidade do Poder Público, integrado em 

uma rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços federais, 

estaduais e municipais, o chamado Sistema Único de Saúde, que tem no 

pólo ativo qualquer pessoa e por objeto o atendimento integral. A saúde, 

repito, é um direito de todos e dever do Poder Público. Compete aos 

administradores públicos à adoção de providências nas diversas esferas 

da Federação, no sentido de propiciar aos cidadãos necessitados o 

devido tratamento à saúde, não podendo, data vênia, se ter como válido 

argumento de que o requerido não possui condições de arcar com tais 

despesas. A União, os Estados e Municípios devem adotar, 

conjuntamente, mecanismos para solucionar a questão, não podendo o 

administrado ficar a mercê de entendimentos de que determinado ente 

federativo é que deve ser responsabilizado. Não se pode admitir que os 

requeridos neguem ao paciente medicamentos de que necessita e que foi 

indicado pelo médico que o atende, sob o argumento da não 

disponibilidade deste pela rede pública de saúde. Ora, os medicamentos 

pleiteados foram recomendados para o tratamento da doença que 

acomete a parte assistida, e, não tendo ela condição de arcar com o 

custo, não pode o Estado negar-lhe o fornecimento, pois sua negativa 

implica em ofensa ao direito à saúde, direito este garantido 

constitucionalmente. Ademais, os serviços de saúde são de relevância 

pública e de responsabilidade do Poder Público. Logo, há que se afastar a 

burocracia e a delimitação no fornecimento dos medicamentos pleiteados, 

devendo ser considerados, antes de tudo, o direito à vida e a dignidade da 

pessoa humana. No caso dos autos, ficou amplamente demonstrada a 

necessidade do paciente ao tratamento de saúde pretendido, segundo 

consta dos laudos médicos, o paciente faz uso contínuo do alimento 

especial NEOCAT LCP. Neste contexto, como dito anteriormente, a CF/88 

assegura a todos o acesso à vida e à saúde, visando à redução dos 

riscos de doenças (art. 196). Portanto, ao doente é assegurado o direito 

de exigir do Estado o fornecimento do tratamento, ainda que apenas 

medicamentoso, não só os constantes da rede oficial, como também os 

prescritos por especialistas. DA OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. Os serviços de 

saúde são de relevância pública e é de responsabilidade do Poder Público, 

integrado em uma rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços 

federais, estaduais e municipais, o chamado Sistema Único de Saúde, que 

tem no polo ativo qualquer pessoa e por objeto o atendimento integral. De 

tal sorte, o Poder Público - federal, estadual ou municipal - é responsável 

pelas ações e serviços de saúde, não podendo, cada um e todos, 

esquivar-se do dever de prestá-los de forma integral e incondicional. 

Nossas Jurisprudências vêm entendendo que é direito do cidadão e dever 

inarredável do Estado (Estado, Município e União) o fornecimento de 

intervenção cirúrgica de difícil acesso ou tratamento a doentes que deles 

necessitem para o uso permanente ou por tempo indeterminado. A 

obrigação é, portanto, solidária entre União, Estados e Município. Nesse 

sentido, colaciono os seguintes julgados, ad littteram: (STF-014337) 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTOS: FORNECIMENTO A 

PACIENTES CARENTES: OBRIGAÇÃO DO ESTADO. 1. Paciente carente de 

recursos indispensáveis à aquisição dos medicamentos de que necessita: 

obrigação do Estado em fornecê-los. Precedentes. 2. Agravo não provido. 

(Ag. Reg. no Agravo de Instrumento nº 486816/RJ, 2ª Turma do STF, Rel. 

Min. Carlos Velloso. j. 12.04.2005, DJU 06.05.2005). Ora, não deve ser 

aceita a tese de ausência de recursos ou a existência de restrições 

previstas em regulamento administrativo para escusa de qualquer dos 

requeridos, ao cumprimento dos deveres constitucionais, pois, observada 

a hierarquia das normas, deve prevalecer o direito assegurado na Carta 

Fundamental. Convém destacar que nem mesmo a cláusula da reserva do 

possível justificaria a impossibilidade de qualquer das partes, em fornecer 

o medicamento requerido, bem como os demais tratamentos médicos 

necessários à paciente, visto que a mesma não autoriza o 

descumprimento de preceito constitucional que garante ao cidadão o 

mínimo de condições para uma vida digna (mínimo existencial), sendo 

oportuno ressaltar o entendimento sustentado pelo Ministro CELSO DE 

MELLO, no julgamento da Argüição de Descumprimento Fundamental nº 

45, na parte que interessa: "Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula 

da "reserva do possível" - ressalvada a ocorrência de justo motivo 

objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a 

finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações 

constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental 

negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos 

constitucionais impregnados de um sentido de essencial 

fundamentalidade. Daí a correta ponderação de ANA PAULA DE 

BARCELLOS ("A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais", p. 

245-246, 2002, Renovar): "Em resumo: a limitação de recursos existe e é 

uma contingência que não se pode ignorar. O intérprete deverá levá-la em 

conta ao afirmar que algum bem pode ser exigido judicialmente, assim 

como o magistrado, ao determinar seu fornecimento pelo Estado. Por outro 

lado, não se pode esquecer que a finalidade do Estado ao obter recursos, 

para, em seguida, gastá-los sob a forma de obras, prestação de serviços, 

ou qualquer outra política pública, é exatamente realizar os objetivos 

fundamentais da Constituição. A meta central das Constituições modernas, 
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e da Carta de 1988 em particular, pode ser resumida, como já exposto, na 

promoção do bem-estar do homem, cujo ponto de partida está em 

assegurar as condições de sua própria dignidade, que inclui, além da 

proteção dos direitos individuais, condições materiais mínimas de 

existência. Ao apurar os elementos fundamentais dessa dignidade (o 

mínimo existencial), estar-se-ão estabelecendo exatamente os alvos 

prioritários dos gastos públicos. Apenas depois de atingi-los é que se 

poderá discutir, relativamente aos recursos remanescentes, em que 

outros projetos se deverá investir.""(STF, DJ nr. 84, 04/052004, destaquei 

e sublinhei). Assim, face à imprescindibilidade dos medicamentos e demais 

tratamento médicos necessários ao paciente, os réus devem ser 

obrigados a fornecê-la. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida 

em juízo para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS, solidariamente, à obrigação positiva de 

fornecer mensalmente, enquanto perdurar o tratamento da paciente 

FERNANDA FUNGHETTO SCHWAN, de latas de NEOCAT LCP em 

quantidade indicada por profissional da saúde, que atualmente 

corresponde a 15 (quinze) latas. Mantenho a tutela antecipada antes 

deferida. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Deixo de 

aplicar o reexame necessário face à incidência dos §§ 2º e 3º do art. 496 

do CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido pelas partes, 

arquive observadas as formalidades legais. Sentença Publicada no DJE. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo 

dos Parecis, 06 de dezembro de 2018. Marianne Nathaine Tunes de 

Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 06 de dezembro de 2018. Cláudia 

Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-52.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

A FERREIRA MARTINS METALURGICA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA OAB - MT0011460A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000069-52.2018.8.11.0050. REQUERENTE: A FERREIRA MARTINS 

METALURGICA - ME REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, 

CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA Vistos. Dispenso o relatório, 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DA PRELIMINAR DA 

ILEGITIMIDADE PASSIVA Alega a Promovida CORRETORA DE SEGUROS 

SICREDI LTDA, ilegitimidade para atuar no polo passivo da presente 

demanda, uma vez que o contrato de seguro foi firmado junto a 

seguradora MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A. Pois bem. Em análise aos 

documentos que instruem a inicial, a reclamada CORRETORA DE 

SEGUROS SICREDI LTDA é legitimada a figurar no polo passivo da ação, 

pois do que se infere do material probatório, trata-se da corretora de 

seguros estipulante da proposta. Diante do exposto NÃO ACOLHO A 

PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROMOVIDA. DECIDO. Nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. O ponto crucial 

da presente ação é que o Promovente alega que solicitou junto a 

Promovida SICREDI, a exclusão do veículo STRADA, PLACA QBH 6350, da 

cobertura do seguro, por motivos de vendas a terceiros, conforme email 

encaminhado a corretora de seguros Sicredi na data de 18/09/2017. (Id.: 

11589725) Analisando com acuidade o material colacionado nos autos, 

verifico que, assiste razão ao Promovente. A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. Assim, tenho que a Promovente 

logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme 

preconiza o Código de Processo Civil: Artigo 373. O ônus da prova 

incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ... O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços 

a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

independentemente da existência de culpa, em razão da teoria do risco da 

atividade que desempenha. A Promovida não agiu com a cautela 

necessária para condução dos seus serviços, deixou de ser diligente na 

condução de seus negócios, devendo, portanto, ser responsabilizada 

pelos danos causados, pois a falha nas cautelas da empresa cooperou, 

de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. De outro lado, a falha 

na prestação de serviço resta caracterizada no presente caso, pois é fato 

incontroverso nos autos que há relação jurídica/comercial entre as partes. 

Em contrapartida, no tocante a argumentação do Autor quanto ao dano 

moral não há comprovação dos prejuízos sofridos que abalaram a honra 

ou a personalidade do demandante. O conceito e a descrição do dano 

moral é sintetizado na obra Responsabilidade Civil do jurista Venosa como 

sendo: “O prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral, intelectual da vítima. 

Sua atuação é dentro dos direitos de personalidade. Nesse campo, o 

prejuízo transita pelo imponderável, daí por que aumentam as dificuldades 

de se estabelecer a justa recompensa pelo dano. Em muitas situações, 

cuida-se de indenizar o inefável. Não é também qualquer dissabor 

comezinho da vida que pode acarretar a indenização”. (VENOSA, Silvo de 

Salvo. Direito Civil: responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo : Atlas, 2006. p. 

35). No caso em apreço não foi provada a ocorrência de danos morais, 

não podendo ser acolhido como ofensa a direito subjetivo legalmente 

tutelado. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida nestes autos, 

condenando a parte as Promovidas SOLIDARIAMENTE ao pagamento do 

valor de R$ 1.350,00 (hum mil trezentos e cinquenta reais), a título de 

indenização por danos material, acrescido de juros de 1% (um por cento) 

e correção monetária pelo INPC a partir da data do desembolso 

(09/12/2017). Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 

06 de dezembro de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 06 de dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-61.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS THABET 24945641820 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000146-61.2018.8.11.0050. REQUERENTE: LUIZ CARLOS THABET 

24945641820 REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. O 

ponto crucial da presente ação funda-se no fato do Promovente alegar 

que possui uma conta corrente de empresário individual junto ao Banco 

Promovido, e que é descontado um valor alto mensal referente a cesta 

básica bancária. Ao final o Promovente requer que o Promovido forneca 

os extratos bancários desde a data de 12/09/2012. A Promovida, em sede 

de contestação, alega que não praticou ato ilícito, alegando em síntese que 

a cobrança de cesta bancária possuiu previsão contratual. Inicialmente, 
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devemos observar que a Promovente apesar de impugnar os fatos e 

documentos apresentados pela Promovida na peça contestatória, não há 

provas capazes de ensejar a pretensão autoral. Analisando com acuidade 

o material colacionado nos autos, verifico que, não assiste razão o 

Promovente. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. 

(destaquei e negritei). Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Assim, tenho que a Promovente não logrou êxito em 

demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme preconiza o 

Código de Processo Civil: Artigo 373. O ônus da prova incumbe: I – ao 

autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ... No que se refere ao 

fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do CPC, 

exigindo do autor sua plena demonstração, sob pena de improcedência da 

reclamação. A Promovente é cliente do Promovido desde o ano de 2012, e 

somente agora, 06 (seis anos) de utilização do serviços bancários, vem 

opor-se a cobrança das tarifas bancárias praticadas pelo banco. Pois 

bem, de acordo com o meu livre convencimento, observo que a maneira 

mais ajustada para resolução da lide é a IMPROCEDÊNCIA da presente 

ação. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 06 de 

dezembro de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo do Parecis, 06 de dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-07.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLENE FLOR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000072-07.2018.8.11.0050. REQUERENTE: GIRLENE FLOR DA SILVA 

REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. O ponto crucial da presente ação funda-se no fato do 

Promovente alegar que foi vítima da prática abusiva e lesiva da chamada 

VENDA CASADA, ao adquirir a cartão de crediário da loja Promovida, 

pugnando pela devolução dos valores, bem como indenização por danos 

morais. A Promovida, em sede de contestação, alega que não praticou ato 

ilícito, alegando em síntese que de tais serviços foram anuidades pela 

Promovente. Inicialmente, devemos observar que a Promovente apesar de 

impugnar os fatos e documentos apresentados pela Promovida na peça 

contestatória, não há provas capazes de ensejar a pretensão autoral. 

Analisando com acuidade o material colacionado nos autos, verifico que, 

não assiste razão a Promovente. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. Assim, tenho que a Promovente não 

logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme 

preconiza o Código de Processo Civil: Artigo 373. O ônus da prova 

incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ... No que 

se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 

373, I, do CPC, exigindo do autor sua plena demonstração, sob pena de 

improcedência da reclamação. A Promovente anexou aos autos somente 

uma fatura de cobrança do ano de 2014, e somente agora, 04 (quatro 

anos) após ter efetuado seu pagamento, vem opor-se a cobrança 

constante em tal documento, alegando que foi onerada demasiadamente, 

sem ao menos comprovar os fatos alegados. Pois bem, de acordo com o 

meu livre convencimento, observo que a maneira mais ajustada para 

resolução da lide é a IMPROCEDÊNCIA da presente ação. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 06 de dezembro de 

2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 06 

de dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-45.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA DREHER RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000160-45.2018.8.11.0050. REQUERENTE: CINTIA DREHER RAMOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DA 

PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO Alega a Promovida, 

incompetência deste Juízo, tendo em vista a necessidade de prova pericial 

nos presentes autos. Apesar das alegações da Promovida, diante da 

documentação acostada pelas partes, vejo que os autos encontra-se 

maduro para prolação de sentença, além de que em sede de Juizados 

Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, 

como se denota da leitura do art. 32, da Lei nº 9.099/95.motivo pelo qual, 

DEIXO DE ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA. DECIDO. Nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde as reclamadas estão mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. O ponto crucial da presente ação é que a Promovente 

requer a declaração de inexistência do débito de R$ 1.796,98 (HUM MIL 

SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) 

referente a UNIDADE CONSUMIDORA Nº 6/668322-1. A Promovida, em 

sede de contestação, alega que a cobrança é devida, uma vez que foi 

constatada uma irregularidade na unidade consumidora da autora. 

Inicialmente, devemos observar que para considerar regular a cobrança a 

título de recuperação de consumo, deve a concessionária obedecer ao 

disposto na Resolução nº 414 da ANEEL. A mencionada Resolução, em 

seu artigo 129, § 2º, dispõe: Art. 129 - Na ocorrência de indício de 

procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências 

necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não 

faturado ou faturado a menor. (...) § 2º Uma cópia do TOI deve ser 
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entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da 

sua emissão, mediante recibo. Ademais, os documentos juntados com a 

defesa não são suficientes para demonstrar a irregularidade constatada 

no medidor de consumo da UC da parte autora, uma vez que a demandada 

deixou de carrear aos autos laudo técnico exarado pelo INMETRO ou outro 

órgão habilitado, bem como o TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO de 

acordo com o artigo 129, § 2º da Resolução 414 da ANEEL. Destarte, não 

há como se reconhecer a legalidade da apontada irregularidade, visto que 

a concessionária de energia agiu em desacordo com as normas que 

regem o procedimento por ela adotado. Neste sentido: CONSUMIDOR. 

ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. TERMO DE OCORRÊNCIA SEM 

ASSINATURA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA IRREGULAR. 

INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO OU DE NEGATIVAÇÃO. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

1. Para que se considere regular a cobrança a título de recuperação de 

consumo, deve a concessionária comprovar que o consumidor foi 

notificado para comparecer ao ato de inspeção do medidor, nos termos da 

Resolução 414 da ANEEL. 2. Dano moral não configurado, porquanto o 

consumidor não teve o serviço de energia suspenso, tampouco seus 

dados inscritos nos cadastros restritivos de crédito. 3. Recurso 

parcialmente provido. (1ª Turma Recursal Temporária dos Juizados 

Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso. Processo nº 

0013883-77.2013.811.0001. Relator: Nelson Dorigatti. Julgado em: 

07/10/2016). Destaquei. No que se refere ao pedido de declaração de 

inexistência da fatura no valor de R$ 1.796,98 (HUM MIL SETECENTOS E 

NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) referente a 

UNIDADE CONSUMIDORA Nº 6/668322-1, vejo que o mesmo merece 

acolhimento. Em contrapartida, no tocante a argumentação do Autor 

quanto ao dano moral não há comprovação dos prejuízos sofridos que 

abalaram a honra ou a personalidade do demandante. O conceito e a 

descrição do dano moral é sintetizado na obra Responsabilidade Civil do 

jurista Venosa como sendo: O prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral, 

intelectual da vítima. Sua atuação é dentro dos direitos de personalidade. 

Nesse campo, o prejuízo transita pelo imponderável, daí por que aumentam 

as dificuldades de se estabelecer a justa recompensa pelo dano. Em 

muitas situações, cuida-se de indenizar o inefável. Não é também qualquer 

dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização. (VENOSA, 

Silvo de Salvo. Direito Civil: responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo : Atlas, 

2006. p. 35). No caso em apreço não foi provada a ocorrência de danos 

morais, não podendo ser acolhido como ofensa a direito subjetivo 

legalmente tutelado. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, com base no 

artigo 487, I do Código de Processo Civil, a presente demanda, e 

DECLARO inexistente a relação jurídica entre as partes, bem como 

inexigível o débito no valor de R$ R$ 1.796,98 (HUM MIL SETECENTOS E 

NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) referente a 

UNIDADE CONSUMIDORA Nº 6/668322-1. Sem custas processuais a teor 

do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo do Parecis, 06 de DEZEMBRO de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 06 de 

DEZEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-71.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON NICOLETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000210-71.2018.8.11.0050. REQUERENTE: AIRTON NICOLETTI 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O Promovente alega que vêm 

enfrentando vários problemas em utilizar o PLANO DE TELEFONIA 

contratado da empresa promovida, tendo em vista que o serviço de 

internet oferecido pela empresa Promovida é totalmente insatisfatório, 

diante da má prestação de serviços pugna ser indenizada moralmente. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. (negritei e destaquei). 

Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica 

com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. In casu, tenho 

que a matéria a ser apreciada necessitará de uma análise crítica mais 

acurada (perícia técnica), pois a alegação de ausência de sinal de internet 

relativos a operadora em questão, deverão ser atestados por técnicos 

especializados, bem como pela Agência Nacional de Telecomunicações - 

ANATEL, portanto, vejo assim, a total incompetência deste Juizado 

Especial para processar e julgar o presente feito, ante a complexidade da 

causa. Os Juizados Especiais, foram criados com base no sistema onde a 

celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, 

conforme estabelecido no artigo 3º. da lei 9.099/95, que sua competência 

para conciliação, processo e julgamento alcança as causas cíveis de 

menor complexidade, significando que, aquelas causas em que se exige a 

necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão, estariam 

fora do seu alcance. A indispensável produção de prova, necessária ao 

pleno esclarecimento da questão litigiosa, exige que o litígio deva ser 

processado e decidido perante a Justiça Comum. Ante o exposto, em 

razão da complexidade da causa, decorrente da necessidade da 

produção de prova pericial, DECLARO a incompetência absoluta deste 

juízo para conhecer e julgar os pedidos formulados na presente ação, 

julgando-o extinto com fundamento no artigo 51, II, da Lei 9.099/95. Isento 

de custas e despesas processuais. Sentença Publicada no DJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se estes autos, observadas as 

formalidades legais, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo 

dos Parecis, 06 de dezembro de 2018. Marianne Nathaine Tunes de 

Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 06 de dezembro de 2018. Cláudia 

Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-17.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO VICENTE FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000233-17.2018.8.11.0050. REQUERENTE: JOSE CICERO VICENTE FILHO 

REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. O Promovente 

pugna pela devolução do valor de R$ 701,00 (setecentos e hum reais), 

alegando em síntese que não prestou atenção ao horário de partida do 

voo da cidade de Macéio – AL para Cuiabá – MT no dia 21/01/2018 às 

00h:50m, não atentou que a partir das 00:00 horas já era dia do voo com 

destino a Cuiabá – MT. Em defesa apresentada, a Promovida alega que o 

Promovente não diligenciou com a devida cautela, pois sua viagem estava 

marcada para o dia 21/01/2018 às 00h:50m, e se dirigiu até ao aeroporto 

em data posterior. Da análise dos autos, bem como dos documentos que o 

instruem, verifico que o direito não milita em favor do Promovente; assim o 

é porque, em que pese os fatos narrados, verifico que o Promovente não 

agiu com a devida cautela diante de sua viagem. No presente caso, diante 
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das provas colacionadas aos autos, resta patente a excludente de 

responsabilidade do fornecedor de serviços, conforme prevê o Art. 14 , § 

3º , inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, vez que o consumidor 

não se desincumbiu do seu ônus. Assim, tenho que o reclamante não 

logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme 

preconiza o Código de Processo Civil: Artigo 373. O ônus da prova 

incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ... No que 

se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 

373, I, do CPC, exigindo do autor sua plena demonstração, sob pena de 

improcedência da reclamação. Não se vislumbram nos autos o 

preenchimento dos pressupostos imprescindíveis a responsabilidade civil: 

ação/omissão, nexo e resultado (art. 186, do CC), incumbência da 

Promovente. É o que orienta VICENTE GRECO FILHO, quanto a 

incumbência do Requerente, verbis:“São aqueles que, se provados, levam 

à consequência jurídica pretendida pelo autor. A relevância ou não de 

determinado fato para a produção de certo efeito jurídico é dada pelo 

direito material, porque nele estão definidas as relações jurídicas e os 

respectivos fatos geradores de direitos subjetivos. O autor, na inicial, 

afirma certos fatos porque deles pretende determinada consequência de 

direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena 

de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto ao fato 

constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o 

autor não provar suficientemente o fato constitutivo de seu direito.” (in: 

Direito processual civil brasileiro. V. 2, São Paulo: Saraiva, 2002, p. 189) 

Nesse sentido, resta configurado que a Promovente não agiu com a 

devida cautela para garantir seu embarque para a cidade de Cuiabá- MT 

na data de 21/01/2018. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente 

ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 06 de DEZEMBRO de 

2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 06 

de DEZEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000090-28.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NENDIEL KUNSLER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000090-28.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: NENDIEL KUNSLER Vistos. Trata-se de ação de 

RECLAMAÇÃO ajuizada por FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME em face de 

NENDIEL KUNSLER, ambos devidamente qualificados nos autos. Conforme 

PETIÇÃO acostada no ID.: 16934342, a parte Promovida efetuou o integral 

cumprimento da obrigação exequenda, com a devida anuência da parte 

autora. Isto posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A PRESENTE 

RECLAMAÇÃO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no 

artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Arquivem-se os 

autos com as baixas necessárias. Submeto o projeto de sentença para 

HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 06 de dezembro de 

2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 

06 de dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-88.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

AMIGO DA TERRA INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000183-88.2018.8.11.0050. REQUERENTE: AMIGO DA TERRA INSUMOS 

AGROPECUARIOS LTDA - EPP REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde as reclamadas estão mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. O ponto crucial da presente ação é que o Promovente 

tem o fito de ver declarado inexistente o débito no valor de R$ 1.939,55 

(hum mil novecentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), 

cancelamento do plano de telefonia, bem como indenização por danos 

morais. A Promovida, em sede de contestação, alega que não praticou ato 

ilícito, agindo dentro do exercício regular do direito, pois o Promovente 

efetuou a contratação do plano de telefonia, conforme áudio anexado no 

Id.: 13302903, onde atestam a contratação do plano de telefonia. 

Inicialmente, devemos observar que a Promovente não apresentou 

Impugnação quanto aos fatos e documentos apresentados pela Promovida 

na peça contestatória. Analisando com acuidade o material colacionado 

nos autos, verifico que, não assiste razão a parte Promovente. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). 

Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica 

com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Assim, tenho 

que a Promovente não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos 

do seu direito, conforme preconiza o Código de Processo Civil: Artigo 373. 

O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; ... No que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a 

regra do artigo 373, I, do CPC, exigindo do autor sua plena demonstração, 

sob pena de improcedência da reclamação. A Promovida comprovou ao 

longo do processo a adesão ao serviço de telefonia, bem como a 

inadimplência do autor. Pois bem, de acordo com o meu livre 

convencimento, observo que a maneira mais ajustada para resolução da 

lide é a IMPROCEDÊNCIA da presente ação. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos formulados pela parte autora. Sem custas processuais a teor do 

disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo do Parecis, 06 de dezembro de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 06 de 

dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-13.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR HEBERLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCONDES SARTOR OAB - MT0003585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000188-13.2018.8.11.0050. REQUERENTE: OSMAR HEBERLE 

REQUERIDO: OI S/A Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 

da Lei 9.099/95. DECIDO. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. O Promovente alega que no mês de 

setembro/2017 aderiu ao plano telefônico da empresa Promovida, sendo 

informado pela empresa de telefonia que em até 7 (sete) dias úteis 

ocorreria a instalação da internet. Aduz que, até a presente data o serviço 

de internet não foi disponibilizado, e ao entrar em contato com a promovida 

pugnando pelo cancelamento da linha telefônica, foi gerado os débitos nos 

valores de R$ 35,93 (trinta e cinco reais e noventa e três centavos) 

referente ao mês de janeiro/2018 e R$ 61,88 inerente ao mês de 

dezembro/2017 (duzentos e sessenta e dois reais e noventa centavos). 

Pugna o Promovente pela declaração de inexistência dos débitos 

relatados, e indenização por danos morais. A análise dos documentos 

acostados na exordial permite constatar que o Promovente efetuou o 

pagamento das faturas telefônicas por serviços que não foram prestados, 

verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos 

constitutivos de seu direito. Analisando as provas coligidas ao processo 

pelas partes litigantes, tenho comigo, que razão assiste a parte 

promovente. A análise da responsabilidade civil por atos ilícitos praticados 

envolve a apuração de 04 (quatro) elementos: Uma conduta, um resultado 

danoso, um nexo de causalidade entre aquela ação ou omissão e o dano 

dela resultante, e, por fim, um elemento subjetivo que permeie a conduta 

do agente, a culpa. Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas 

e ou fornecimento de serviços para os clientes é das empresas que 

disponibilizam os seus produtos e isso não dá direito as mesmas de 

violarem normas de ordem pública, como é o caso do Código de Defesa do 

Consumidor - (art. 42 caput). A Promovida, alega que as cobranças foram 

realizadas de forma legítima, mas nos presentes autos não fizeram 

nenhuma comprovação, alegaram somente. Ocorre que a Promovida, em 

momento algum, comprovou de nenhuma forma, que o Promovente utilizou 

da linha telefônica em questão, e no presente caso deverá o Promovente 

socorrer-se da inversão do ônus da prova, segundo o Código de Defesa 

do Consumidor Pátrio. O ônus de prova acerca da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor é da parte Ré, 

consoante art. 373, II, CPC: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao 

autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

Dos autos extrai-se que a Promovida não se desincumbiu de seu ônus, 

pois não juntou qualquer documento que possibilitasse comprovar suas 

assertivas, devendo suportar a presunção de irregularidade da cobrança 

no valor de R$ 97,81 (noventa e sete reais e oitenta e hum centavos). 

Nesse sentido, observo que a Promovida, apesar de contestar os fatos 

narrados na inicial, não anexou aos autos contrato de prestação de 

serviços e/ou gravações telefônicas no intuito de demonstrar a 

legitimidade das cobranças, portanto, deixou de demonstrar fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Promovente, ônus que 

lhe incumbia nos moldes do artigo 373, II, do CPC c/c artigo 6º, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor. De outro lado, a falha na prestação de 

serviço resta caracterizada no presente caso, pois é fato incontroverso 

nos autos que o autor efetuou o pagamento das faturas telefônicas. Pois 

bem, de acordo com o meu livre convencimento, observo que a maneira 

mais ajustada para resolução da lide é a declaração de inexistente de 

débito declaro indevida a cobrança dos débitos objetos da presente ação, 

bem como com supedâneo no artigo 42 do Código de Defesa do 

Consumidor, faz jus o autor à repetição do indébito. Conforme dispõe o 

artigo 186 do Código Civil, temos que: “Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No esteio, o 

art. 927 do Código Civil, aduz: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo”. No que tange os danos morais, verifico 

que o direito também milita em favor do Promovente; assim o é porque, 

ante ao desrespeito ao consumidor que experimenta verdadeira via crucis 

na tentativa de fazer valer seus diretos já consagrados por lei, cujas 

soluções deveriam ser rotineiras entre os fornecedores de serviços para 

com seus consumidores. Demonstrada a relação de causalidade entre a 

conduta do agente e o dano sofrido pela parte Promovente, resta fixar o 

quantum indenizatório. No que pertine ao quantum a ser indenizado, 

entendo que, neste caso, tal valor deve ser fixado analisando-se 

primordialmente a função de repreensão de atitudes arbitrárias, além dos 

abalos morais e/ou financeiros suportado pela parte Promovente, 

evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a condição 

econômico/social da parte Promovida, a fim de coibir práticas dessa 

natureza. Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela 

Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê: 

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, 

perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e 

nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de 

indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – 

RSTJ 34/285) E, a respeito da razoabilidade da condenação, leciona o 

autor Sérgio Cavalieri Filho: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, 

moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o 

juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo 

com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da 

conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela 

vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes.” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 

2.ª edição, 2001 p. 81/82). A indenização por dano moral deve representar 

para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o 

sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na 

aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo 

atentado. Ademais, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial 

que, em se tratando de dano moral puro, como é o caso em tela, não é 

necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa, o que, a meu ver, restou devidamente caracterizado. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE, com base no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, a presente demanda, e: A) CONDENO a promovida, a 

proceder a devolução do valor de R$ 35,93 (trinta e cinco reais e noventa 

e três centavos) referente ao mês de janeiro/2018 e R$ 61,88 inerente ao 

mês de dezembro/2017 (duzentos e sessenta e dois reais e noventa 

centavos),, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde e 

correção monetária pelo INPC a partir dos respectivos desembolsos. B) 

CONDENO, a Promovida ao pagamento de R$ 1.500,00 (seis mil reais) a 

título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), e correção 

monetária pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 06 de dezembro de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 06 de 

dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-49.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA CECILIA POLL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTOLIFE - CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILLA NAISER LIMA OAB - MT22521/O (ADVOGADO(A))

BEATRYS CASTANHEIRA OAB - MT22874 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000205-49.2018.8.11.0050. REQUERENTE: TATIANA CECILIA POLL 
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REQUERIDO: ODONTOLIFE - CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME Vistos. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente 

a hipossuficiência do consumidor, em que as reclamadas estão mais apta 

a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. O 

Promovente tem o fito de ver declarado inexistente o débito de R$ 240,00 

(duzentos e quarenta reais), incluído nos órgãos de proteção ao crédito 

no dia 06/02/2018, bem como indenização por danos morais. A análise dos 

documentos acostados na exordial permite constatar que o registro dos 

dados da autora com referência a negativação em apreço nos órgãos de 

proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que a 

autora afirma ter sido quitado no dia 20/03/2018. Verifico assim que se 

desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu 

direito. A Promovida, em sede de contestação, trouxe aos autos 

documentos que comprovam a prestação de serviços odontológicos ao 

filho da parte Promovente, bem como nota promissória com vencimento 

para o dia 10/08/2017. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. O ônus de prova acerca da 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor é 

da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC: Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. A Promovente não logrou êxito em demonstrar os fatos 

constitutivos do seu direito, vejamos, o EXTRATO DO SERASA confirma 

que o débito foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito no dia 

06/02/2018, e o pagamento pela prestação de serviços odontológicos foi 

quitada no dia 20/03/2018, ou seja, a parte Promovida agiu dentro da 

legalidade ao inserir o nome do promovente nos órgãos de proteção ao 

crédito, pois a dívida estava inadimplente. Pois bem, de acordo com o meu 

livre convencimento, observo que a maneira mais ajustada para resolução 

da lide é a IMPROCEDÊNCIA do pedido. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos formulados pela parte autora . Sem custas processuais a teor do 

disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo do Parecis, 06 de dezembro de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 06 de 

dezembro o de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-94.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DISKBEER DISTRIBUIDORA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000202-94.2018.8.11.0050. REQUERENTE: DISKBEER DISTRIBUIDORA 

LTDA - ME REQUERIDO: OI S.A Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O Promovente alega que vêm 

enfrentando vários problemas em utilizar o PLANO DE TELEFONIA 

contratado da empresa promovida, tendo em vista que o serviço de 

internet oferecido pela empresa Promovida é totalmente insatisfatório, pois 

alega que a Promovida cancelou indevidamente o serviço de internet 

banda larga, diante da má prestação de serviços pugna ser indenizada 

moralmente. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. (negritei 

e destaquei). Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. In casu, tenho que a matéria a ser apreciada necessitará 

de uma análise crítica mais acurada (perícia técnica), pois a alegação de 

ausência de sinal de internet relativos a operadora em questão, deverão 

ser atestados por técnicos especializados, bem como pela Agência 

Nacional de Telecomunicações - ANATEL, portanto, vejo assim, a total 

incompetência deste Juizado Especial para processar e julgar o presente 

feito, ante a complexidade da causa. Os Juizados Especiais, foram 

criados com base no sistema onde a celeridade e a simplicidade devem 

nortear a atividade jurisdicional, conforme estabelecido no artigo 3º. da lei 

9.099/95, que sua competência para conciliação, processo e julgamento 

alcança as causas cíveis de menor complexidade, significando que, 

aquelas causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para 

o deslinde da questão, estariam fora do seu alcance. A indispensável 

produção de prova, necessária ao pleno esclarecimento da questão 

litigiosa, exige que o litígio deva ser processado e decidido perante a 

Justiça Comum. Ante o exposto, em razão da complexidade da causa, 

decorrente da necessidade da produção de prova pericial, DECLARO a 

incompetência absoluta deste juízo para conhecer e julgar os pedidos 

formulados na presente ação, julgando-o extinto com fundamento no artigo 

51, II, da Lei 9.099/95. Revogo a liminar concedida no Id.: 13077878. Isento 

de custas e despesas processuais. Sentença Publicada no DJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se estes autos, observadas as 

formalidades legais, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo 

dos Parecis, 06 de dezembro de 2018. Marianne Nathaine Tunes de 

Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 06 de dezembro de 2018. Cláudia 

Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000211-56.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA GOMES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MT0008392A-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO ROBERTO DIAS OAB - MT0014574A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000211-56.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ELZA GOMES DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, em que as reclamadas estão mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. A presente ação funda-se 

na alegação de inscrição indevida dos dados da Promovente nos 

cadastros de proteção ao crédito, visando à declaração de inexistência de 
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débito e condenação do reclamado ao pagamento de indenização por 

danos morais. A análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados da autora nos órgãos de proteção ao 

crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que o reclamante 

afirma desconhecer, no valor de R$ 3.417,99 (três mil quatrocentos e 

dezessete reais e noventa e nove centavos), referente ao contrato 

237445834, com data de inclusão no dia 07/04/2017. A Promovida, em 

sede de contestação, trouxe aos autos a CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO, firmado com a Autora, colacionados nos IDs.: 13467876, sem 

que a autora impugnação tal contrato de empréstimo perante a instituição 

financeira Promovida. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. Assim, tenho que a Promovente não 

logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme 

preconiza o Código de Processo Civil: Artigo 373. O ônus da prova 

incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ... No que 

se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 

373, I, do CPC, exigindo do autor sua plena demonstração, sob pena de 

improcedência da reclamação. Dos autos extrai-se que a Promovida se 

desincumbiu de seu ônus, pois colacionou aos autos os documentos 

necessários para comprovar a contratação dos serviços bancários 

inerentes ao empréstimo bancário em nome da autora. Resta comprovado 

nos autos que a Promovida agiu com a cautela necessária para condução 

dos seus serviços, foi diligente na condução de seus negócios, em 

contrapartida o autor restou inadimplente com limites de crédito utilizados 

perante a instituição financeira. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

presente RECLAMAÇÃO, com fulcro no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 

06 de dezembro de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 06 de dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010288-73.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MERACI CARME DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMARCOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

8010288-73.2016.8.11.0050. REQUERENTE: MERACI CARME DOS 

SANTOS REQUERIDO: EDMARCOS DA SILVA Vistos. Trata-se de ação de 

RECLAMAÇÃO ajuizada por MERACI CARME DOS SANTOS em face de 

EDMARCOS DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Conforme CERTIDÃO acostada no ID.: 16210693, demonstra o integral 

cumprimento da obrigação de fazer, qual seja, transferência da 

motocicleta HONDA CG 150 SPORT, PLACA NJH 9420. Isto posto, JULGO 

EXTINTA POR SENTENÇA A PRESENTE RECLAMAÇÃO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. 

Sentença Publicada no DJE. Arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 06 de dezembro de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 06 de 

dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-33.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA ANDRADE CORREA STOLARSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000219-33.2018.8.11.0050. REQUERENTE: DIVINA ANDRADE CORREA 

STOLARSKI REQUERIDO: AYMORE Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. DO MÉRITO A 

Promovente tem o fito de ver declaração inexistente o débito no valor de 

R$ 3.429,24 (TRÊS MIL QUATROCENTOS E VINTE E NVOE REAIS E VINTE 

E QUATRO CENTAVOS) referente ao documento nº 335060404, o qual 

fora protestado no dia 27/09/2017, alegando que jamais efetuou qualquer 

negócio jurídico com a Promovida. A análise dos documentos acostados 

na exordial permite constatar que o registro dos dados da autora no 

cartório de protesto se deu por débito que a reclamante afirma 

desconhecer. Verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório 

quanto aos fatos constitutivos de seu direito. A Promovida teve a 

oportunidade de produzir provas para embasar sua defesa, cingiu-se 

exclusivamente em afirmar que incumbe a Promovente o dever de 

cancelar o protesto quando da posse da carta de anuência. O ônus de 

prova acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do Autor é da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC: Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II 

- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. Nesse sentido, observo que a Promovida, apesar de 

contestar os fatos narrados na inicial, deixou de demonstrar fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Promovente, ônus que 

lhe incumbia nos moldes do artigo 373, II, do CPC c/c artigo 6º, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor. No presente caso, apesar de alegar 

que existe valores a serem quitados pelo autor, a parte promovida não 

produziu provas necessárias a embasar sua tese defensiva, pois bastaria 

que anexasse aos autos cópia do suposto contrato de financiamento. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, independentemente da existência de culpa, em razão da 

teoria do risco da atividade que desempenha. A Promovida não agiu com a 

cautela necessária para condução dos seus serviços, deixou de ser 

diligente na condução de seus negócios, devendo, portanto, ser 

responsabilizada pelos danos causados, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

De acordo com o meu livre convencimento, observo que a maneira mais 

ajustada para resolução da lide é a declaração de inexistência do débito 

no valor de R$ 3.429,24 (TRÊS MIL QUATROCENTOS E VINTE E NVOE 

REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) inerentes ao contrato nº 

335060404. Conforme dispõe o artigo 186 do Código Civil, temos que: 

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito”. No esteio, o art. 927 do Código Civil, aduz: “Aquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Conforme 

orienta o seguinte julgado: “O dano simplesmente moral, sem repercussão 

no patrimônio não há como ser provado. Ele existe tão somente pela 

ofensa, e é dela presumido, sendo o bastante para justificar a 

indenização”. (TJPR 4ª C. AP. Rel. Wilson Reback ? RT 681/163, in RUI 

STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 493). Demonstrado a relação de 

causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte 

Promovente, resta fixar o quantum indenizatório. No que pertine ao 

quantum a ser indenizado, entendo que, neste caso, tal valor deve ser 

fixado analisando-se primordialmente a função de repreensão de atitudes 

arbitrárias, além dos abalos morais e/ou financeiros suportado pela parte 

Promovente, evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a 
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condição econômico/social da parte Promovida, a fim de coibir práticas 

dessa natureza. DA APLICAÇÃO DA MULTA No caso dos autos é 

admissível, a redução do valor da multa diária cominatória, observando-se 

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem que se perca o 

caráter inibitório e coercitivo, não podendo permitir que prevaleça a 

recalcitrância da parte que indevidamente deixar de cumprir ordem judicial. 

Lado outro, igualmente deve ser observado o entendimento de que a 

cobrança das astreintes não pode se constituir de fonte de 

enriquecimento sem causa, podendo, ante a ausência de limites temporais, 

alcançar montantes estratosféricos. Ao meu entendimento a aplicação da 

multa por descumprimento da medida liminar, tornou-se demasiadamente 

excessiva, podendo de ofício ser reduzida por este juízo, para o valor fixo 

de R$ 10.000,00 (de mil reais), relevando-se o senso de justiça que deve 

nortear os fins sociais dos juizados especiais , guardando, contudo, 

consonância com o princípio da razoabilidade e da vedação do 

enriquecimento ilícito. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, com base no 

artigo 487, I do Código de Processo Civil, a presente demanda, e: A) 

DECLARO inexistente o débito referente ao contrato nº. 335060404, no 

valor de R$ 3.429,24 (TRÊS MIL QUATROCENTOS E VINTE E NVOE REAIS 

E VINTE E QUATRO CENTAVOS), registrado CARTORIO DE PROTESTOS, 

protocolo nº 921003/2017, protestado em 27/09/2017. B) CONDENO, a 

parte Promovida ao pagamento de R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) a título de 

indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) 

ao mês desde o evento danoso (11/11/2013) (Súmula nº 54 do STJ), e 

correção monetária pelo INPC a partir da data da publicação desta 

sentença. C) FIXO o valor da multa por descumprimento de decisão judicial 

de concessão da liminar, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da publicação desta 

sentença. Ato contínuo, EXPEÇA-SE OFÍCIO ao CARTÓRIO DO 6º 

TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DO ESTADO DO PARANÁ 

COMARCA DE CURITIBA, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda a 

exclusão do nome da Promovente, do protesto de registrado sob o nº 

921003/2017, em 27/09/2017, referente ao contrato nº. 335060404, no 

valor de R$ 3.429,24 (TRÊS MIL QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS 

E VINTE E QUATRO CENTAVOS. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 

9099/95). Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 06 de 

dezembro de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo do Parecis, 06 de dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-70.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE APARECIDA SERRA FERREIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A C I COMUNICACOES E SERVICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA DE SELES BRITO OAB - SP271961 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000223-70.2018.8.11.0050. REQUERENTE: ROSEMEIRE APARECIDA 

SERRA FERREIRA - ME REQUERIDO: A C I COMUNICACOES E SERVICOS 

LTDA - EPP Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, em que as 

reclamadas estão mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. O Promovente tem o fito de ver declarado 

inexistente o débito de R$ 398,00 (trezentos e noventa e oito reais), 

referente a duplicata nº 62745, com data de inclusão nos órgãos de 

proteção ao crédito dia 23/02/2018, bem como indenização por danos 

morais. A análise dos documentos acostados na exordial permite 

constatar que o registro dos dados do autor com referência a negativação 

em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da 

requerida, por débito que a reclamante afirma desconhecer. Verifico assim 

que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de 

seu direito. A Promovida, em sede de contestação, não trouxe aos autos 

documentos que comprovam a adesão aos serviços fornecidos pelo 

Promovido; tais como, contrato de adesão ao serviço de publicidade, envio 

de email com explanação de valores a serem cobrados, tais documentos 

que poderiam atestar a contratação dos serviços, dentre outros. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). 

Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica 

com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Assim, tenho 

que a Promovente logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do 

seu direito. O ônus de prova acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do Autor é da parte Ré, consoante art. 

373, II, CPC: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nesse sentido, 

observo que o Promovido, apesar de contestar os fatos narrados na 

inicial, deixou de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito do Promovente, ônus que lhe incumbia nos moldes do artigo 373, 

II, do CPC c/c artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor. De outro 

lado, a falha na prestação de serviço resta caracterizada no presente 

caso, pois é fato incontroverso nos autos que não há relação 

jurídica/comercial entre as partes. Pois bem, de acordo com o meu livre 

convencimento, observo que a maneira mais ajustada para resolução da 

lide é a declaração de inexistente do débito no valor R$ 398,00 (trezentos 

e noventa e oito reais), referente a duplicata nº 62745, com data de 

inclusão nos órgãos de proteção ao crédito dia 23/02/2018. Conforme 

dispõe o artigo 186 do Código Civil, temos que: “Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. No 

esteio, o art. 927 do Código Civil, aduz: “Aquele que, por ato ilícito, causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. No que tange os danos morais, 

verifico que o direito também milita em favor do Promovente; assim o é 

porque, ante ao desrespeito ao consumidor que experimenta verdadeira 

via crucis na tentativa de fazer valer seus diretos já consagrados por lei, 

cujas soluções deveriam ser rotineiras entre os fornecedores de serviços 

para com seus consumidores. Demonstrada a relação de causalidade 

entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte Promovente, resta 

fixar o quantum indenizatório. No que pertine ao quantum a ser indenizado, 

entendo que, neste caso, tal valor deve ser fixado analisando-se 

primordialmente a função de repreensão de atitudes arbitrárias, além dos 

abalos morais e/ou financeiros suportado pela parte Promovente, 

evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a condição 

econômico/social da parte Promovida, a fim de coibir práticas dessa 

natureza. Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela 

Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê: 

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, 

perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e 

nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de 

indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – 

RSTJ 34/285) A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Ademais, é 

pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando 

de dano moral puro, como é o caso em tela, não é necessária a 

comprovação de sua extensão, bastando, para caracterizá-lo, a 

demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a culpa, o que, a 

meu ver, restou devidamente caracterizado. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE, com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil, a 

presente demanda, e: A) DECLARO inexistente o débito no valor R$ 
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398,00 (trezentos e noventa e oito reais), referente a duplicata nº 62745, 

com data de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito dia 23/02/2018. 

B) CONDENO, a Promovida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a 

título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), e correção 

monetária pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença. Ratifico 

a liminar constante no id.: 13102246. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 

55, da Lei nº 9099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o 

projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora 

Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos 

Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos 

Parecis, 06 de dezembro de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 

Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 06 de dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-87.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LUIZ ORTOLAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES OAB - MT0015499A-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MT0008392A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A 

(ADVOGADO(A))

DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS OAB - MG0074368A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000196-87.2018.8.11.0050. REQUERENTE: MARCIO LUIZ ORTOLAN 

REQUERIDO: DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS 

LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. Vistos. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DA 

PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO Alegam as Promovidas, 

incompetência deste Juízo, tendo em vista a necessidade de perícia 

técnica nos presentes autos. Apesar das alegações das Promovidas, 

resta claro que o laudo pericial já fora realizado, não tendo que se falar em 

nova perícia. Ademais, a produção de prova técnica judicial fica 

prejudicada pela alteração da condição inicial do objeto a ser periciado, já 

que não é possível afirmar que as peças eventualmente periciadas 

correspondem àquelas originalmente integrantes do objeto. Assim, pela 

própria ineficácia da prova pretendida, DEIXO DE ACOLHER A PRELIMINAR 

ARGUIDA. DECIDO. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Alega a Promovente que em 

23/09/2017 adquiriu junto a Ré FCA FIAR CHRYSLER AUTOMOVEIS 

BRASIL LTDA, o veículo modelo JEEP/COMPASS LONGITUDE DIESEL, ano 

2017 e modelo 2018, pelo valor de R$ 138.208,00 (CENTO E TRINTA E 

OITO MIL DUZENTOS E OITO REAIS). Alega que, no dia 27/03/2018, o 

automóvel apresentou problemas no motor que impossibilitaram o seu uso. 

As Promovidas alegam que a falha no motor foi ocasionada pela má 

utilização do veículo, e assim, há a perda da garantia. Postulando, ao final, 

a improcedência da reclamação. Pois bem. Analisando detidamente os 

documentos que instruem a ação, verifica-se que a entrega do veículo se 

deu no dia 23/09/2017 e que dentro do prazo de garantia, o veículo 

apresentou defeito. Embasada nas disposições ínsitas no Código de 

Defesa do Consumidor, que consagra a teoria da responsabilidade que 

responde o fabricante/fornecedor/comerciante, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação de danos causados aos 

consumidores por VÍCIOS relativos aos produtos e serviços, e ainda, no 

caso dos autos, de o produto adquirido ser novo. Destarte, a prova 

documental colacionada aos presentes autos é suficiente para comprovar 

que o veículo adquirido pela parte Requerente dentro do prazo de garantia 

apresentou problema mecânico. Não é demais mencionar que apesar de 

haver nos autos o laudo de constatação oriundo da fábrica atestando a 

utilização de combustível de má-qaulidade, anoto que a prova pericial 

trazida é unilateral, realizada sem que houvesse sequer o 

acompanhamento de assistente indicado pela consumidora a fim de 

garantir a imparcialidade do documento ou ao menos possibilitando a 

contraprova. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa, em 

razão da teoria do risco da atividade que desempenha. Portanto, 

despiciendo aprofundarmos se o veículo ainda apresenta ou não os vícios 

apontados, mesmo porque há de se convir que a parte Reclamante 

deveria ter sido no mínimo melhor assistida pela Reclamada, pois, exigir-se 

o contrário, seria frustrar a efetiva proteção ao consumidor, impondo-o 

uma situação que, pela experiência comum, não preserva a integridade da 

relação de consumo nos moldes preconizados pelo Código Consumerista. 

No que diz respeito aos reparos no veículo, convém destacar que 

extrapolado, em muito, o prazo previsto no §1º do art. 18 do CDC. Nesse 

diapasão, frente a ausência de qualquer justificativa plausível das 

Promovidas que o a falha mecânica teria decorrido do “mau uso” do 

automóvel pela parte Promovente, demonstram a verossimilhança das 

alegações declinadas na exordial e especialmente comprovam sua 

hipossuficiência, impondo-se a manutenção da inversão do ônus da 

prova, incumbindo, portanto, às Requeridas a comprovação da 

inexistência do vício no automóvel ou no serviço por elas prestado, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC, do qual não se desincumbiram. Assim, 

merece, pois, aplicabilidade ao caso o disposto no artigo 6º, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais e 

difusos. Ainda sobre a desnecessidade de produção de prova pericial 

neste momento processual, artigo 479 do CPC, dispõe que o juiz apreciará 

a prova pericial de acordo com o seu convencimento, ainda que formado 

por outros elementos, ou seja, permanece não adstrito ao laudo e isso foi 

o que aconteceu no presente caso, pincipalmente considerando a 

unilateralidade da prova bem como a devolução incompleta do veículo, 

prejudicando a produção de prova pericial pelo juízo ou a contraprova pela 

reclamante. Assim, eventual prova pericial produzida em Juízo não teria a 

devida credibilidade, haja vista que não há como assegurar se as peças 

devolvidas anteriormente realmente são do motor do veículo. Assim, o 

consumidor ao adquirir um produto ou serviço espera que ele apresente 

as qualidades tais quais informadas pelo fornecedor e sirva para o uso a 

que se destina, bem como ofereça a segurança necessária. Uma vez 

verificado esse descompasso, o fornecedor e o fabricante devem ser 

responsabilizados. Este é o sistema previsto nos artigos 12 e 18 do 

Código de Defesa do Consumidor ao tratar, respectivamente, dos vícios de 

qualidade por insegurança (fato do produto) e vícios de qualidade por 

inadequação (vício do produto). Frente a isso, entendo que o conserto do 

motor do veículo marca JEEP, com a substituição das peças necessárias, 

restou cabalmente demonstrado nos autos. No que concerne ao pleito de 

indenização por danos morais, restou plenamente caracterizada a 

situação injusta e para qual a parte Reclamante não concorreu, sendo 

certo que a situação vivenciada decorrente da demora, desconforto, 

aflição e transtornos a que foi submetida, é perfeitamente passível de 

indenização. É de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela 

parte Requerente deve ser ressarcido numa soma que não apenas 

compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE 

deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em vista a desídia 

e o desrespeito das Requeridas aos direitos do consumidor. Dessa forma, 

reconhecida a falha na prestação do serviço das Promovidas, não pairam 

dúvidas quando ao dever de indenizar. Destarte, delineado o dever de 

indenizar pelos danos morais, resta ainda o arbitramento da respectiva 

verba indenizatória, que há de ser fixada segundo o caráter prudencial do 

magistrado, tendo em vista o descumprimento das Requeridas às normas 

especiais estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor, além de 

todo o transtorno suportado pelo Reclamante até a presente data, 

inclusive com o pagamento de dívida sobre um bem que nem sob a posse 

está, visando compensar a sensação de dor do lesado e dissuadir o 

lesante de novas práticas do gênero, sem que tal paga constitua fonte de 

enriquecimento sem causa. Pelo que, observados tais aspectos, entendo 

prudente e razoável o arbitramento do valor da referida indenização no 
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importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que é suficiente ao cabal 

ressarcimento dos danos morais configurados. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE com base no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil, a pretensão deduzida nestes autos, condenando as 

Promovidas SOLIDARIAMENTE indenizar o Promovente a título de danos 

morais o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de 1% ao 

mês a partir da citação válida e correção monetária (INPC) a partir do 

arbitramento (362 do STJ). Sem custas processuais a teor do disposto no 

artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO do Excelentíssimo 

Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Campo Novo do Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo 

Novo do Parecis, 06 de dezembro de 2018. Marianne Nathaine Tunes de 

Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 

9099/95. Campo Novo do Parecis, 06 de dezembro de 2018. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000145-76.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER GOMES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERCINO JORGE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000145-76.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: VAGNER GOMES DE SOUZA 

EXECUTADO: GERCINO JORGE DA SILVA Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. Compulsando os 

autos com a devida diligência observo que as partes transigiram 

amigavelmente quanto ao conflito existente no presente feito. Ante o 

exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente representados os 

litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes, na forma e 

condições pactuadas no Id. 16924224 e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inciso III, b, do CPC. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ 

JUDICIAL na forma requerida no Id.: 16948062, em seguida, proceda-se ao 

arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição 

Isento de custas e despesas processuais. Sentença Publicada no DJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se estes autos, observadas as 

formalidades legais, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo 

dos Parecis, 06 de DEZEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de 

Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 06 de DEZEMBRO de 2018. Cláudia 

Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-25.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI ALZIRA MINOZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERLY SOARES ROSIAK OAB - MT17866/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000226-25.2018.8.11.0050. REQUERENTE: MARLI ALZIRA MINOZZO 

REQUERIDO: AVIANCA Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 

38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, em que as 

reclamadas estão mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. A Promovente pugna pela reparação do 

dano moral decorrente de falha na prestação do serviço de transporte 

aéreo de passageiros e/ou coisas contratado. De proêmio, registra-se que 

a relação existente entre as partes fundamenta-se em contrato de 

transporte de passageiros e/ou coisas, que, por sua vez, caracteriza-se 

como espécie do gênero - contrato de prestação de serviços, razão pela 

qual atrai a incidência das normas protetivas direcionadas ao consumidor, 

consoante art. 3º da Lei nº 8.078/90. A Promovida alega no mérito que não 

houve falha na prestação de serviços, pois agiu dentro das normas legais 

pertinentes ao caso, bem como inocorrência de danos morais. O ônus de 

prova acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do Autor é da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC: Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II 

- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. Neste diapasão, impõe-se que os fornecedores e 

prestadores de serviço ou produto quando tais serviços ou produtos 

gerarem danos aos consumidores responderão civilmente pela forma 

declinada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, de 

maneira objetiva dispensando-se a presença do elemento culpa, bastando 

o nexo causal e o dano. Ademais, o Código Consumerista, ainda, em 

consagração ao seu viés protecionista, estabelece que nas demandas, 

cuja discussão seja fundamentada em relação de consumo, o ônus 

probandi poderá, a critério do magistrado, ser invertido, de modo a atribuir 

à parte promovida (fornecedores e prestadores) o encargo de 

desconstituir o direito da parte hipossuficiente já comprovado minimamente 

(verossimilhança da alegação), conforme deferido anteriormente. Do 

cotejo das provas produzidas no feito limitadas pela exordial e 

contestação, tem-se defeituoso o serviço prestado pela empresa 

promovida devido à ausência de informação à parte promovente e 

prestação de assistência devida (Resolução nº 141 da ANAC), devendo 

arcar com os danos decorrentes da prestação do serviço falho ao 

consumidor. Pois bem, de acordo com o meu livre convencimento, observo 

que a maneira mais ajustada para resolução da lide é o reconhecimento ao 

direito a indenização por danos morais; assim o é porque, ante ao 

desrespeito ao consumidor que experimenta verdadeira via crucis na 

tentativa de fazer valer seus diretos já consagrados por lei, cujas 

soluções deveriam ser rotineiras entre os fornecedores/prestadores de 

serviços para com seus consumidores. Insta salientar, ainda, o 

posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a 

caracterização do dano moral, como se vê: “Dano moral puro – 

Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas 

relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma 

pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. 

– Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285). Nesse 

sentido. Demonstrada a relação de causalidade entre a conduta do agente 

e o dano sofrido pela parte Promovente, resta fixar o quantum 

indenizatório. No que pertine ao quantum a ser indenizado, entendo que, 

neste caso, tal valor deve ser fixado analisando-se primordialmente a 

função de repreensão de atitudes arbitrárias, além dos abalos morais e/ou 

financeiros suportado pela parte Promovente, evitando-se, assim, 

enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte 

Promovida, a fim de coibir práticas dessa natureza. E, a respeito da 

razoabilidade da condenação, leciona o autor Sérgio Cavalieri Filho: 

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma 

certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, 

deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja 

compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e 

duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade 

econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e 

outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.” (Sérgio Cavalieri 

Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82). A 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Ademais, é pacífico o entendimento 

doutrinário e jurisprudencial que, em se tratando de dano moral puro, como 
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é o caso em tela, não é necessária a comprovação de sua extensão, 

bastando, para caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o 

evento danoso e a culpa, o que, a meu ver, restou devidamente 

caracterizado. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, 

com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil, a presente 

demanda, e, CONDENO a Promovida ao pagamento da quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso 

(Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da data da 

publicação desta sentença. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 

9099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 06 de 

dezembro de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo do Parecis, 06 de dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-84.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ALFREDO AMADO HILGEMBERG (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000235-84.2018.8.11.0050. REQUERENTE: THIAGO ALFREDO AMADO 

HILGEMBERG REQUERIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 

da Lei 9.099/95. DECIDO. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. A presente ação funda-se na 

alegação de propaganda enganosa no ato de celebração de adesão ao 

grupo de consórcio, visando à declaração de devolução do valor de R$ 

1.310,99 (hum mil trezentos e dez reais e noventa e nove centavos) 

pagos a título de adesão, bem como condenação do reclamado ao 

pagamento de indenização por danos morais. A Promovida, em sede de 

contestação, alega que o Promovente não tem direito a restituição dos 

valores pagos, nem faz jus a indenização por danos morais. Analisando 

com acuidade o material colacionado nos autos, verifico que, não assiste 

razão ao Promovente. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. Assim, tenho que a Promovente não 

logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme 

preconiza o Código de Processo Civil: Artigo 373. O ônus da prova 

incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ... No que 

se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 

373, I, do CPC, exigindo do autor sua plena demonstração, sob pena de 

improcedência da reclamação. Dos autos extrai-se que a Promovida se 

desincumbiu de seu ônus, pois colacionou aos autos os documentos 

necessários para comprovar a contratação do plano de consórcio, bem 

como restou claramente demonstrados pelas provas produzidas, 

conversas via WATSHAPP E ÁUDIO , QUE EM MOMENTO ALGUM FOI 

PROMETIDO AO AUTOR QUE SUA CONTEMPLAÇÃO SERIA DE FORMA 

IMEDIATA. Resta comprovado nos autos que a Promovida agiu com a 

cautela necessária para condução dos seus serviços, foi diligente na 

condução de seus negócios, em contrapartida o autor restou inadimplente 

com limites de crédito utilizados perante a instituição financeira. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente RECLAMAÇÃO, com fulcro no 

artigo 487, I do Código de Processo Civil. Sem custas processuais a teor 

do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo do Parecis, 06 de dezembro de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 06 de 

dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-05.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EDER JUNIOR ALVES DE BORBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA OAB - MT21011/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPACTA COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000195-05.2018.8.11.0050. REQUERENTE: EDER JUNIOR ALVES DE 

BORBA REQUERIDO: COMPACTA COMERCIAL LTDA Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. O 

ponto crucial da presente ação é que a Promovente pretende receber 

indenização por danos morais, alegando em síntese que ao efetuar 

compras no estabelecimento Promovido, passou por um enorme 

constrangimento ao ser abordado pelo segurança do supermercado no 

estacionamento, momento em que teve que apresentar o comprovante de 

pagamento das mercadorias. A Promovida, em sede de contestação, alega 

que os documentos trazidos pelo Promovente, não são capazes de 

comprovar que o suposto dano moral, bem como não faz do suposto dano 

moral sofrido, pugnado pela improcedência da ação. Analisando com 

acuidade o material colacionado nos autos, verifico que, a prova 

documental consubstanciada nos autos não são suficientes para inferir 

que o dano tenha ocorrido no estacionamento da Promovida. De outro 

norte, poderia a Promovente ter trazido aos autos qualquer outra prova de 

que foi abordado no estabelecimento promovido, o que possibilitaria 

estabelecer o nexo causal entre o suposto dano e a responsabilidade da 

empresa promovida. Inicialmente, devemos observar que o Promovente 

não impugnou os fatos apresentados pela Promovida na peça 

contestatória, não há provas capazes de ensejar a pretensão autoral. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). 

Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica 

com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Assim, tenho 

que a Promovente não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos 

do seu direito, conforme preconiza o Código de Processo Civil: Artigo 373. 

O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; ... No que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a 

regra do artigo 373, I, do CPC, a Promovente não logrou êxito em 

demonstrar suficientemente a veracidade do fato constitutivo de seu 

pretenso direito. Pois bem, de acordo com o meu livre convencimento, 

observo que a maneira mais ajustada para resolução da lide é a 

IMPROCEDÊNCIA da presente ação. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

formulados pela parte autora. Sem custas processuais a teor do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima 

Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo 

Novo do Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do 

Parecis, 06 de dezembro de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira 
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Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. 

Campo Novo do Parecis, 06 de dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes 

da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000442-20.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA SOARES MENDONCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA OAB - MT21473/O (ADVOGADO(A))

CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN OAB - MT0012998A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000442-20.2017.8.11.0050. EXEQUENTE: JOELMA SOARES MENDONCA 

EXECUTADO: VIACAO JUINA LTDA - EPP Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. Compulsando os 

autos com a devida diligência observo que as partes transigiram 

amigavelmente quanto ao conflito existente no presente feito. Ante o 

exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente representados os 

litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as partes, na forma e 

condições pactuadas no Id. 16904998 e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inciso III, b, do CPC. Isento de custas e despesas processuais. 

Sentença Publicada no DJE. Transitada em julgado, arquivem-se estes 

autos, observadas as formalidades legais, procedendo-se as anotações e 

baixas de estilo. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 06 de DEZEMBRO de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 06 de 

DEZEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000167-71.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA RODRIGUES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI OAB - MT0017446A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000167-71.2017.8.11.0050. EXEQUENTE: MARCIA RODRIGUES DA SILVA 

EXECUTADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos. 

Trata-se de Reclamação proposta por MARCIA RODRIGUES DA SILVA em 

face de EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do procedimento a parte 

Promovida informou o integral cumprimento da obrigação, conforme Id.: 

16822162. Isto posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A PRESENTE 

AÇÃO com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma 

requerida no Id.: 16846024, desde que conste no processo instrumento 

procuratório com poderes para "receber, dar quitação" e, em seguida, 

proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa 

na distribuição. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da 

Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no DJE. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 06 de 

DEZEMBRO de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo dos Parecis, 06 de DEZEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000129-25.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR RIBEIRO DA SILVA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000129-25.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: PAULO CESAR RIBEIRO DA 

SILVA FILHO EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de Reclamação 

proposta por PAULO CESAR RIBEIRO DA SILVA FILHO em face de VIVO 

S.A., ambos qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do 

procedimento a parte Promovida informou o integral cumprimento da 

obrigação, conforme Id.: 16804287. Isto posto, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A PRESENTE AÇÃO com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 924, II, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE o competente 

ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida no Id.: 16821737, desde que 

conste no processo instrumento procuratório com poderes para "receber, 

dar quitação" e, em seguida, proceda-se ao arquivamento, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Sem custas 

processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença 

Publicada no DJE. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO 

da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 06 de DEZEMBRO de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 06 de 

DEZEMBRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000349-57.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS CORREIA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCONDES SARTOR OAB - MT0003585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

URANDIR DA COSTA MACEDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000349-57.2017.8.11.0050. REQUERENTE: ISAIAS CORREIA VIEIRA 

REQUERIDO: URANDIR DA COSTA MACEDO Vistos. Dispenso o relatório, 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Em análise dos autos os 

autos, vê-se que o Promovido, apesar de devidamente intimado (Id.: 

1119176), não compareceu à audiência de conciliação e nem apresentou 

justificativa plausível. Desta forma, não tendo sido sequer alegado motivo 

de força maior ou impedimento escusável para a ausência do Promovido 

na audiência de conciliação, DECLARO sua revelia, nos termos do artigo 

20 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Pois bem. A presente ação funda-se 

no fato do Promovente ter efetuado a prestação de serviços para 

construção de cerca, bem como para transportar moirões para a Fazenda 
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Trindade, o qual totalizou R$ 15.300,00 (quinze mil e trezentos reais), 

sendo que o Promovido efetuou o pagamento somente do valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), restando a quantia de R$ 13.300,00 (treze mil e 

trezentos reais), a serem pagas pelo Promovido. A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra 

que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Nesse sentido, 

observo que o Promovente colacionou ao autos provas da prestação de 

serviços, bem como a inadimplência do Promovido. Portanto, não havendo 

documentos carreados que motive a alteração do convencimento, 

presumido pela legislação processual, é de rigor proceder ao pedido 

pleiteado pelo Promovente. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, com 

base no artigo 487, I do Código de Processo Civil, a presente demanda, e 

CONDENO, a parte Promovida a pagar ao Promovente, o valor de R$ 

13.300,00 (treze mil e trezentos reais), acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a 

contar da publicação desta sentença. Sentença publicada no DJe. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios , por não serem cabíveis 

nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 06 de 

dezembro de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo do Parecis, 06 de dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-91.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO PAINS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000144-91.2018.8.11.0050. REQUERENTE: HUGO PAINS DA SILVA 

REQUERIDO: VALDECI PEREIRA DOS SANTOS Visto, etc. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Em análise dos 

autos os autos, vê-se que o Promovido, apesar de devidamente citado (Id.: 

12630975), não compareceu à audiência de conciliação e nem apresentou 

justificativa plausível. Desta forma, não tendo sido sequer alegado motivo 

de força maior ou impedimento escusável para a ausência do Promovido 

na audiência de conciliação, DECLARO sua revelia, nos termos do artigo 

20 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. DO MÉRITO A presente ação funda-se 

no fato do Promovente na data de 22/03/2016, ter efetuado a venda da 

veículo automotor “GM/S10 TORNADO D, ANO 2005/2005, COR CINZA, 

PLACA KAA9715”, no valor de R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS), 

para o Promovido. Alega o Promovente, que o Promovido até o presente 

não cumpriu com o disposto na Clausula Quinta, item “b”, pois não efetuou 

o pagamentos das parcelas referente a motocicleta “HONDA BIZ 125 ES 

ANO 2014/2015”, conforme restou acordado entre as partes, pugna para 

que o Promovido reste condenado a efetuar de todos os 

débitos/financiamento referente a motocicleta em questão. O ônus de 

prova acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do Autor é da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC: Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II 

- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. Analisando com acuidade o material colacionado nos 

autos, verifico que, assiste razão ao Promovente. A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra 

que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Dos autos extrai-se 

que o Promovido não efetuou o pagamento do financiamento da 

motocicleta, conforme CONTRATO DE COMPRA E VENDA firmado entre as 

partes. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, com base no artigo 487, I 

do Código de Processo Civil, a presente demanda, e CONDENO, a parte 

Promovida para que no prazo que 15 (quinze) dias efetue o pagamento 

das parcelas do financiamento vencidas e/ou vincendas, bem como 

débitos de IPVA/LICENCIAMENTO do veículo “MOTO HONDA/BIZ 125ES, 

ANO 2014/2015, COR PRETA, CHASSI 9C2JC4820FR528054, RENAVAM 

01071727050, PLACA QBU 3380”, sob pena de multa diária no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais) até o teto do Juizado Especial Cível; DETERMINO 

A INTIMAÇÃO DO PROMOVIDO VIA OFICIAL DE JUSTIÇA Sentença 

publicada no DJe. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO 

da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 06 de dezembro de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 06 de 

dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000255-75.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ RIPPEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTANTINA TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000255-75.2018.8.11.0050. REQUERENTE: JORGE LUIZ RIPPEL 

REQUERIDO: CONSTANTINA TURISMO LTDA - EPP Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Em análise dos 

autos os autos, vê-se que o Promovido, apesar de devidamente intimado 

(Id.: 1119176), não compareceu à audiência de conciliação e nem 

apresentou justificativa plausível. Desta forma, não tendo sido sequer 

alegado motivo de força maior ou impedimento escusável para a ausência 

do Promovido na audiência de conciliação, DECLARO sua revelia, nos 

termos do artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. Pois bem. De proêmio, 

registra-se que a relação existente entre as partes fundamenta-se em 

contrato de transporte de passageiros e/ou coisas, que, por sua vez, 

caracteriza-se como espécie do gênero - contrato de prestação de 

serviços, razão pela qual atrai a incidência das normas protetivas 

direcionadas ao consumidor, consoante art. 3º da Lei nº 8.078/90. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, em que a reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. A 

Promovente pugnam pela reparação do dano moral decorrente de falha na 

prestação do serviço de transporte terrestre de passageiros, alegando em 

síntese que não foi possível o embarque de seu filho acompanhado do 

avós paternos, devido ao fato do ônibus da promovida não ter parado na 

rodoviária da cidade de Navirai – MS. O ônus de prova acerca da 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor é 

da parte Ré, consoante art. 373, II, CPC: Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. Assim, tenho que a Promovente diante das provas anexadas aos 

autos logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. 

Neste diapasão, impõe-se que os fornecedores e prestadores de serviço 

ou produto quando tais serviços ou produtos gerarem danos aos 

consumidores responderão civilmente pela forma declinada no art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, de maneira objetiva 

dispensando-se a presença do elemento culpa, bastando o nexo causal e 

o dano. Ademais, o Código Consumerista, ainda, em consagração ao seu 

viés protecionista, estabelece que nas demandas, cuja discussão seja 
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fundamentada em relação de consumo, o ônus probandi poderá, a critério 

do magistrado, ser invertido, de modo a atribuir à parte promovida 

(fornecedores e prestadores) o encargo de desconstituir o direito da parte 

hipossuficiente já comprovado minimamente (verossimilhança da 

alegação), conforme deferido anteriormente. Do cotejo das provas 

produzidas no feito limitadas pela exordial e contestação, tem-se 

defeituoso o serviço prestado pela empresa promovida devido a precária 

condição dos veículos de transporte, bem como pelo atraso da viagem 

sem qualquer justificativa, ausência de informação e assistência à parte 

promovente, devendo a Promovida arcar com os danos decorrentes da 

prestação do serviço falho ao consumidor. Pois bem, de acordo com o 

meu livre convencimento, observo que a maneira mais ajustada para 

resolução da lide é o reconhecimento ao direito a indenização por danos 

morais; assim o é porque, ante ao desrespeito ao consumidor que 

experimenta verdadeira via crucis na tentativa de fazer valer seus diretos 

já consagrados por lei, cujas soluções deveriam ser rotineiras entre os 

fornecedores/prestadores de serviços para com seus consumidores. 

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela 

Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê: 

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, 

perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e 

nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de 

indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – 

RSTJ 34/285). Nesse sentido. Demonstrado a relação de causalidade 

entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte Promovente, resta 

fixar o quantum indenizatório. No que pertine ao quantum a ser indenizado, 

entendo que, neste caso, tal valor deve ser fixado analisando-se 

primordialmente a função de repreensão de atitudes arbitrárias, além dos 

abalos morais e/ou financeiros suportado pela parte Promovente, 

evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a condição 

econômico/social da parte Promovida, a fim de coibir práticas dessa 

natureza. E, a respeito da razoabilidade da condenação, leciona o autor 

Sérgio Cavalieri Filho: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, 

moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o 

juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo 

com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da 

conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela 

vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes.” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 

2.ª edição, 2001 p. 81/82). A indenização por dano moral deve representar 

para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o 

sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na 

aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo 

atentado. Ademais, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial 

que, em se tratando de dano moral puro, como é o caso em tela, não é 

necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa, o que, a meu ver, restou devidamente caracterizado. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, com base no artigo 487, I 

do Código de Processo Civil, a presente demanda, e, CONDENO a 

Promovida a restituir o valor de R$ 722,34 (setecentos e vinte e dois reais 

e trinta e qautro centavos) pagos pelas passagens terrestres, bem como 

ao pagamento da quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a 

título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), e correção 

monetária pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 06 de dezembro de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 06 de 

dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-96.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000273-96.2018.8.11.0050. REQUERENTE: MARIA DA PENHA OLIVEIRA 

REQUERIDO: ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis, que MARIA DA PENHA 

OLIVEIRA, move em desfavor de ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS, 

alegando em síntese, que a Promovida deixou de efetuar o pagamento do 

valor do aluguel nas datas aprazadas. A competência absoluta, em razão 

da matéria, é de ordem pública e se informa pela classificação de direito 

material que se dá a pretensão deduzida. É imutável e deve ser declarada 

até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Conforme o artigo 3º da Lei nº 

9.099/95, da Lei 9.099/95, in verbis: “Art. 3º O Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não 

exceda a quarenta vezes o salário mínimo; II - as enumeradas no art. 275, 

inciso II, do Código de Processo Civil; III - a ação de despejo para uso 

próprio; IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não 

excedente ao fixado no inciso I deste artigo.” Portanto, in casu, tenho que 

a Promovente não comprovou nos autos que o despejo seja para uso 

próprio, portanto, resta configurada a incompetência ratione materiae dos 

juizados especiais para processar e julgar ações de despejo cumulada 

com cobranças de alugueis e acessórios da locação. Pelo exposto, 

DECLARO a incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente 

feito, e, em consequência, Julgo Extinto o processo sem julgamento de 

mérito, isso com fulcro no artigo 3º, III, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios , por não serem cabíveis nesta 

fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 06 de dezembro de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 06 de 

dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000170-89.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANTUIR DE CASTRO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIA ARGENTA DEON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - MT0021936A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000170-89.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: VANTUIR DE CASTRO - ME 

EXECUTADO: RUBIA ARGENTA DEON Vistos. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Em análise dos autos os 

autos, vê-se que a Promovido, apesar de devidamente citada (Id.: 

14254472/14254473), não compareceu à audiência de conciliação e nem 

apresentou justificativa plausível. Desta forma, não tendo sido sequer 

alegado motivo de força maior ou impedimento escusável para a ausência 

do Promovido na audiência de conciliação, DECLARO sua revelia, nos 

termos do artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. Pois bem. A presente ação 

funda-se no fato do Promovido ter adquirido da empresa promovente 

produtos do gênero alimentício, representados pela Duplicata Mercantil, 
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bem como pela NOTA FISCAL (id.: 12401809), com vencimento no dia 

05/06/2017, no valor total de R$ 9.224,88 (nove mil duzentos e vinte e 

quatro reais e oitenta e oito centavos), e não ter efetuado o pagamento. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). 

Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica 

com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Nesse sentido, 

observo que o Promovente colacionou ao autos provas de fornecimento 

dos produtos alimentícios, bem como a inadimplência da Promovida. 

Portanto, não havendo documentos carreados que motive a alteração do 

convencimento, presumido pela legislação processual, é de rigor proceder 

ao pedido pleiteado pelo Promovente. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE, com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil, a 

presente demanda, e CONDENO, a parte Promovida a pagar ao 

Promovente, o valor de R$ 9.224,88 (nove mil duzentos e vinte e quatro 

reais e oitenta e oito centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a contar da 

publicação desta sentença. Sentença publicada no DJe. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios , por não serem cabíveis nesta 

fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). Submeto o projeto de sentença 

para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 06 de 

dezembro de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo do Parecis, 06 de dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000163-97.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANTUIR DE CASTRO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARMANDO ARGENTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - MT0021936A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000163-97.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: VANTUIR DE CASTRO - ME 

EXECUTADO: JOSE ARMANDO ARGENTA Vistos. Dispenso o relatório, 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Em análise dos autos os 

autos, vê-se que a Promovido, apesar de devidamente citada (Id.: 

14254617/14254744), não compareceu à audiência de conciliação e nem 

apresentou justificativa plausível. Desta forma, não tendo sido sequer 

alegado motivo de força maior ou impedimento escusável para a ausência 

do Promovido na audiência de conciliação, DECLARO sua revelia, nos 

termos do artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. Pois bem. A presente ação 

funda-se no fato do Promovido ter adquirido da empresa promovente 

produtos do gênero alimentício, representados pela Duplicata Mercantil, 

bem como pela NOTA FISCAL (id.: 12376166), com vencimento no dia 

05/06/2017, no valor total de R$ 11.616,37 (ONZE MIL SEISCENTOS E 

DEZESSEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), e não ter efetuado o 

pagamento. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. 

(destaquei e negritei). Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Nesse sentido, observo que o Promovente colacionou ao 

autos provas de fornecimento dos produtos alimentícios, bem como a 

inadimplência do Promovido. Portanto, não havendo documentos 

carreados que motive a alteração do convencimento, presumido pela 

legislação processual, é de rigor proceder ao pedido pleiteado pelo 

Promovente. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, com base no artigo 

487, I do Código de Processo Civil, a presente demanda, e CONDENO, a 

parte Promovida a pagar ao Promovente, o valor de R$ 11.616,37 (ONZE 

MIL SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e 

correção monetária pelo INPC, a contar da publicação desta sentença. 

Sentença publicada no DJe. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios , por não serem cabíveis nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 

9099/95). Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Campo Novo dos Parecis, 06 de dezembro de 2018. Marianne 

Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos 

termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 06 de 

dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000712-10.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

G F S HERPICH & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE APARECIDA MACEDO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000712-10.2018.8.11.0050. REQUERENTE: G F S HERPICH & CIA LTDA - 

ME REQUERIDO: ELIANE APARECIDA MACEDO SILVA Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Em análise dos 

autos os autos, vê-se que a Promovida, apesar de devidamente citada (Id.: 

15807221), não compareceu à audiência de conciliação e nem apresentou 

justificativa plausível. Desta forma, não tendo sido sequer alegado motivo 

de força maior ou impedimento escusável para a ausência da Promovida 

na audiência de conciliação, DECLARO sua revelia, nos termos do artigo 

20 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Pois bem. A presente ação funda-se 

no fato do Promovente ter efetuado a venda de diversos mercadorias a 

Promovida, totalizando o valor de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e 

cinquenta reais), conforme documentos acostados no Id.: 1528133. Aduz 

ainda, que a Promovida não efetuou o pagamento inerente da nota 

promissória, ocasionando uma dívida atualizada no valor de R$ 2.883,71 

(dois mil oitocentos e oitenta e três reais e setenta e hum centavos), 

conforme planilha de atualização apresentada. A inteligência do art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. (destaquei e negritei). Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. Nesse sentido, observo que a 

Promovida, deixou de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do Promovente, ônus que lhe incumbia nos moldes do 

artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Portanto, não havendo 

documentos carreados que motive a alteração do convencimento, 

presumido pela legislação processual, e diante do fato da Promovida 

afirmar que reconhece a dívida em questão, é de rigor proceder ao pedido 

pleiteado pela Promovente. Dispõe o artigo 526 do Código Civil, in verbis: 

“Art. 526 - Verificada a mora do comprador, poderá o vendedor mover 

contra ele a competente ação de cobrança das prestações vencidas e 

vincendas e o mais que lhe for devido; ou poderá recuperar a posse da 

coisa vendida.” Ante o exposto, diante da mora da Promovida, JULGO 

PROCEDENTE, com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil, a 

presente demanda, e CONDENO, a parte Promovida a pagar ao 

Promovente, o valor de R$ 2.883,71 (dois mil oitocentos e oitenta e três 

reais e setenta e hum centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a contar da 

publicação desta sentença. Sentença publicada no PJe. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios , por não serem cabíveis nesta 

fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). Submeto o projeto de sentença 

para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 
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termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 06 de 

dezembro de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo do Parecis, 06 de dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000900-03.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

PILONETO CONTABILIDADE LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINEI OLIVEIRA CONCEICAO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000900-03.2018.8.11.0050. REQUERENTE: PILONETO CONTABILIDADE 

LTDA - ME REQUERIDO: ROSINEI OLIVEIRA CONCEICAO - ME Vistos. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Em 

análise dos autos os autos, vê-se que a parte Promovida, apesar de 

devidamente citada (Id.: 16457384), não compareceu à audiência de 

conciliação e nem apresentou justificativa plausível. Desta forma, não 

tendo sido sequer alegado motivo de força maior ou impedimento 

escusável para a ausência da parte reclamada na audiência de 

conciliação, DECLARO sua revelia, nos termos do artigo 20 da Lei nº 

9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Pois bem. A presente ação funda-se no fato do 

Promovente ter efetuado a venda de diversos mercadorias a Promovido, 

totalizando o valor de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), conforme 

documentos acostados no Id.: 15872708. Aduz ainda, que a Promovido 

não efetuou o pagamento da nota promissória em anexo, ocasionando 

uma dívida atualizada no valor de R$ 1.270,58 (hum mil duzentos e setenta 

reais e cinquenta e oito centavos), planilha de atualização apresentada. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. (destaquei e negritei). 

Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica 

com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Nesse sentido, 

observo que a Promovida, deixou de demonstrar fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do Promovente, ônus que lhe 

incumbia nos moldes do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 

Portanto, não havendo documentos carreados que motive a alteração do 

convencimento, presumido pela legislação processual, e diante do fato da 

Promovida afirmar que reconhece a dívida em questão, é de rigor proceder 

ao pedido pleiteado pela Promovente. Dispõe o artigo 526 do Código Civil, 

in verbis: “Art. 526 - Verificada a mora do comprador, poderá o vendedor 

mover contra ele a competente ação de cobrança das prestações 

vencidas e vincendas e o mais que lhe for devido; ou poderá recuperar a 

posse da coisa vendida.” Ante o exposto, diante da mora da Promovida, 

JULGO PROCEDENTE, com base no artigo 487, I do Código de Processo 

Civil, a presente demanda, e CONDENO, a parte Promovida a pagar ao 

Promovente, o valor de R$ 1.270,58 (hum mil duzentos e setenta reais e 

cinquenta e oito centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a contar da 

publicação desta sentença. Sentença publicada no PJe. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios , por não serem cabíveis nesta 

fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). Submeto o projeto de sentença 

para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 06 de 

dezembro de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo do Parecis, 06 de dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000924-31.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

PANTALEAO DOS SANTOS E CIA LTDA- EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1000924-31.2018.8.11.0050. REQUERENTE: PANTALEAO DOS SANTOS E 

CIA LTDA- EPP REQUERIDO: JOSE ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR 

Vistos. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Em análise dos autos os autos, vê-se que a parte Promovida, 

apesar de devidamente citada (Id.: 16158757) não compareceu à 

audiência de conciliação e nem apresentou justificativa plausível. Desta 

forma, não tendo sido sequer alegado motivo de força maior ou 

impedimento escusável para a ausência da parte reclamada na audiência 

de conciliação, DECLARO sua revelia, nos termos do artigo 20 da Lei nº 

9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Pois bem. A presente ação funda-se no fato do 

Promovente ter efetuado a venda de diversos mercadorias ao Promovido, 

totalizando o valor de R$ 790,88 (setecentos e noventa reais e oitenta e 

oito centavos). Aduz ainda, que a Promovido não efetuou o pagamento 

das compras realizadas, conforme documentos acostados no Id.: 

15948316 A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. 

(destaquei e negritei). Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Nesse sentido, observo que a Promovida, deixou de 

demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

Promovente, ônus que lhe incumbia nos moldes do artigo 373, II, do Código 

de Processo Civil. Portanto, não havendo documentos carreados que 

motive a alteração do convencimento, presumido pela legislação 

processual, e diante do fato da Promovida afirmar que reconhece a dívida 

em questão, é de rigor proceder ao pedido pleiteado pela Promovente. 

Dispõe o artigo 526 do Código Civil, in verbis: “Art. 526 - Verificada a mora 

do comprador, poderá o vendedor mover contra ele a competente ação de 

cobrança das prestações vencidas e vincendas e o mais que lhe for 

devido; ou poderá recuperar a posse da coisa vendida.” Ante o exposto, 

diante da mora da Promovida, JULGO PROCEDENTE, com base no artigo 

487, I do Código de Processo Civil, a presente demanda, e CONDENO, a 

parte Promovida a pagar ao Promovente, o valor de R$ 790,88 (setecentos 

e noventa reais e oitenta e oito centavos), acrescido de juros de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a 

contar da publicação desta sentença. Sentença publicada no PJe. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios , por não serem cabíveis 

nesta fase (artigo 54 e 55, da Lei nº 9099/95). Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 06 de 

dezembro de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo do Parecis, 06 de dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001068-05.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JUSTINO DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001068-05.2018.8.11.0050. REQUERENTE: GUIDO JUSTINO DE FRANCA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispenso o relatório, nos 
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moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Compulsando os autos, vejo 

que a parte Promovente fora devidamente intimado para emendar a inicial , 

o que, até a presente data, não o fez. Deste modo, não há nada a fazer 

senão extinguir o processo por inépcia da petição inicial. Ante o exposto, 

INDEFIRO a petição inicial nos termo do artigo 321, parágrafo único, do 

NCPC e, em consequência JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. 

Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. Submeto o projeto de sentença 

para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos 

do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 12 de dezembro de 

2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo Novo do Parecis, 12 

de dezembro de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1002013-86.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PL PESQUISA E PRODUCAO DE SEMENTES LTDA (REQUERENTE)

BASF SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA TIBERIO LUZ OAB - SP196959 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CEZAR DE AGUIAR (REQUERIDO)

PAULA CRISTINY AGUIAR (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1002013-86.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [PATENTE]->PRODUÇÃO ANTECIPADA DE 

PROVAS (193) POLO ATIVO: Nome: PL PESQUISA E PRODUCAO DE 

SEMENTES LTDA Endereço: Rua G, 450, Quadra 13, Edifício 01, Pavimento 

Superior, Sala 0, Distrito Industrial, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 Nome: BASF SA Endereço: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 

14171, 2 , 10 Ao 12, VILA GERTRUDES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04794-000 POLO PASSIVO: Nome: PAULA CRISTINY AGUIAR Endereço: 

Avenida Brasil, 425, Centro, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 Nome: 

PAULO CEZAR DE AGUIAR Endereço: Avenida Brasil, 425, Centro, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 Nos Termos da legislação vigente e 

do Provimento n° 56/2007 - CGJ, IMPULSIONO estes autos para a 

INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, 

quanto ao pedido de complementação de diligência formulado pelo Oficial 

de Justiça, devendo comprovar nos autos o pagamento da guia anexa à 

presente certidão, em caso de concordância com o pedido. CAMPO 

VERDE, 13 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001288-97.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SADI LUIZ PICCININ JUNIOR (RÉU)

SADI LUIZ PICCININ (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1001288-97.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ 1.757.500,00 ESPÉCIE: [COMISSÃO]->PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: FRANCISCO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA Endereço: Rua Juara, 647, Chácara das Uvas, CAMPO VERDE - 

MT - CEP: 78840-000 POLO PASSIVO: Nome: SADI LUIZ PICCININ JUNIOR 

Endereço: Fazenda Santa Helena, BR 070, Km 341, Zona Rural, CAMPO 

VERDE - MT - CEP: 78840-000 Nome: SADI LUIZ PICCININ Endereço: 

Fazenda Santa Helena, BR 070, Km 341, Zona Rural, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO da parte 

REQUERENTE, na pessoa de seu procurador, para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 11/02/2019, às 14h00min, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca de Campo Verde-MT. CAMPO VERDE, 13 de dezembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 77936 Nr: 2829-61.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Dielton Luiz de Souza & Cia Ltda, Dielton Luiz de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane de Almeida 

Coutinho - OAB:5.233-B, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245, paulo roberto canhete diniz - OAB:13.239-A 

mt

 Nos termos da legislação vigente, considerando a prescindibilidade do 

Juízo de Admissibilidade, em consonância com o artigo 1.010, § 1º, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE REQUERIDA, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES, advertindo-a acerca do § 

3º do mesmo artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138860 Nr: 10256-70.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omni S/A - Crédito, Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elui Marcos Pavel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, solicitar o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104582 Nr: 815-02.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yara Brasil Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Felito, Neide Monfernatti Felito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Gonçalves de 

Andrade Junior - OAB:22367/O

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO exequente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130141 Nr: 5814-61.2017.811.0051

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conne Lelis Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anna Julia Lelis Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Botelho de Araújo - 

OAB:14384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 dital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:10 (dez) dias

Nome do(a,s) Intimando(a,s):

Nome e cargo do digitador:Gilberto Alencar da Silva Pereira, Gestor 

Judiciário

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Vistos etc. Trata-se de ação de interdição ajuizada pelo ilustre 

Defensor Pública, em face de Anna Julia Lelis Ferreira. Recebida a inicial, 

e deferido o pedido liminar, foi designada audiência para o interrogatório 

do Interditando. Instado a manifestar-se, a Defensoria Pública e o 

Ministério Público pugnaram pelo deferimento imediato do pedido, 

decretando-se desde logo a interdição. É o relato do necessário. 

Fundamento. Pela leitura do novo Código Civil, o seu art. 1.771 estabelece 

dois requisitos básicos para a convicção do julgador: a) o exame pessoal 

do argüido de incapacidade; b) a manifestação de profissionais. Em que 

pese a exigência do item ‘b’, no presente caso, assim como o 

Representante Ministerial, entendo desnecessária a realização de perícia, 

pois este Magistrado, em audiência realizada, comprovou a incapacidade 

total da Interditanda em realizar os atos da vida civil. De fato, a 

impossibilidade de compreensão da Requerida já revela aquela situação 

que a perícia técnica deveria elucidar. A respeito do assunto, ressalta-se 

o seguinte julgado, extraído da obra de Nelson Nery Junior e Rosa Maria 

de Andrade Nery, in Código Civil Anotado, 2ª edição, Editora RT, pág. 772: 

‘No processo de interdição, pode o Juiz dispensar a perícia médica, 

prevista no CPC 1183, se estiver absolutamente convencido, por 

documentos e pelo interrogatório que realizou, da deficiência mental do 

interditando, mormente se tal convicção não seria modificada pelo laudo, 

ao qual o Magistrado não está adstrito’ (RT 786/270). Grifo meu. Portanto, 

o fato de a Interditando possuir incapacidade mental profunda, tal como 

informado pelo Dr. Allan Pacheco (p. 12), por si só já é suficiente para se 

decretar a sua interdição, visto que sua incapacidade traduz uma situação 

de fato que merece regularização legal e jurídica. A nomeação da Sra. 

Conne Lelis Gonçalves como curadora definitiva ratifica uma situação já 

existente e atende plenamente aos interesses da Incapaz. Diante do 

exposto, e em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a 

interdição de Anna Julia Lelis Ferreira, devidamente qualificada, 

declarando-a absolutamente incapaz de exercer os atos da vida civil. Nos 

termos do art. 1.767, I, do Código Civil, NOMEIO como curadora a Sra. 

Conne Lelis Gonçalves, que deverá prestar compromisso legal, nos 

termos do art. 1.187 do Código de Processo Civil, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Em obediência ao disposto no art. 1.184 da Lei Processual Civil, 

inscreva-se a presente sentença no registro civil (Lei 6.015/73, arts. 

92/93) e publique-se na imprensa oficial, por três vezes, com intervalo de 

10 (dez) dias. Publicados os editais, expedidos os mandados de 

averbação e colhido o compromisso da Curadora de bem e fielmente 

cumprir o encargo, procedam-se às anotações necessárias e 

arquivem-se com baixa nos registros cartorários e distribuição. Publicada 

em audiência, saem os presentes devidamente intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134129 Nr: 7912-19.2017.811.0051

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Seny Marques do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos - 

OAB:3708-E/MT, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO PESSOAL DO REQUERENTE 

para dar prosseguimento à presente ação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126306 Nr: 3978-53.2017.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Wanderley Nunes Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Cardoso Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everaldo José de Oliveira 

Lorenzatto - OAB:9581/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO PESSOAL DO REQUERENTE 

para dar prosseguimento à presente ação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72670 Nr: 1659-88.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Desiderio Transportes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caterpillar Financial S/A - Credito, Fianciamento 

e Investimento.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI FERRARIA - OAB:253137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Spatari 

Gonzalez - OAB:333.203/SP, Daniel Nunes Romero - OAB:168016/SP, 

Sérgio Gonzalez - OAB:106.130/SP, SIDNEI FERRARIA - OAB:253137

 Certifico e dou fé, que a PARTE REQUERIDA devidamente intimada, deixou 

transcorrer o prazo sem nenhuma manifestação até a presente data, 

diante do exposto, IMPULSIONO os autos para INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83089 Nr: 2647-41.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral Nesken, Izilda 

Alves Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A, Oi S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Roversi - OAB:8072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os autos para INTIMAÇÃO 

DA PARTE REQUERENTE, para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) 

dias, acerca do petitório acostado nos autos fls.220/227, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132307 Nr: 7055-70.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Ferst Bertolini, Cassia Thereza 

Monteiro Godoy Bertolin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Corrêa da Silva 

- OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto à certidão do Oficial de 

Justiça, devendo informar a atual localização do(s) bem(ns) ou solicitar o 

que entender de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79561 Nr: 65-68.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Passoni, Oranil Passoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:PR/56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado DE INTIMAÇÃO DE ORANIL 

PASSONI, conforme preceitua a tabela, devendo, para tanto, ser emitida a 

guia de pagamento no "site" do Tribunal de Justiça de Mato Groso 

(www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" (diligência, emissão de 

guia de diligência), devendo comprovar nos autos o pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132897 Nr: 7354-47.2017.811.0051

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gelson Lonardoni, Antonio Lonardoni - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria de Fátima Rabelo 

Jácomo - OAB:6222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, em homenagem aos Princípios do 

Contraditório e Cooperação, considerando que não houve manifestação 

por parte do requerido, impulsiono os autos para a parte autora, no prazo 

de 15 dias, manifestar-se sobre o feito, devendo requerer o que entender 

de direito para o seu devido prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93052 Nr: 1644-17.2015.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em 

Direitos Creditórios não Padronizados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josuellen Rodrigues Casimiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:OAB/MT 9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:12880, Jayme 

Ferreira da Fonseca Neto - OAB:270.628/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, tendo em vista o lapso temporal 

decorrido, impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora, 

no prazo de 15(quinze) dias, requerer o que entender de direito, para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107121 Nr: 1603-16.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio de Combustível Ipanema Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Gonçalves de Andrade 

Júnior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

INTIMAÇÃO da parte Requerente, na pessoa de seu procurador, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se quanto aos documentos 

juntados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107176 Nr: 1616-15.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amarildo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luís Augusto Pereira da Silva - 

OAB:19.456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A

 Nos termos da legislação vigente, considerando a desnecessidade do 

Juízo de Admissibilidade, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE 

AUTORA , no prazo de 15 dias, apresentar contrarrazões, conforme 

artigo 1.010, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136221 Nr: 8872-72.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Geraldo Pereira de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO LOPES BERBETTI 

JUNIOR - OAB:84373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA para, no prazo de 15 dias, apresentar IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117223 Nr: 5950-92.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVA PORTO E CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

Autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se quanto aos 

documentos arrolalados nos autos.l

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 91592 Nr: 1207-73.2015.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeisiane Ferreira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:23411, Felipe Andres Acevedo Ibanez - 

OAB:SP/22.131/A, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH - 

OAB:7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, tendo em vista o lapso temporal 

decorrido, impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora, 

no prazo de 15(quinze) dias, requerer o que entender de direito, sob pena 

de supensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142167 Nr: 1359-19.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAI - Financeira Americanas Itaú S/A Crédito, 

Financiamento e Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99790 Nr: 3979-09.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claurena Transportes Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariza Aparecida Figueiredo Pizzulo, Giuseppe 

Pizzulo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliel Alves de Souza - 

OAB:7.397, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT, Ricardo 

Ferreira Garcia - OAB:7313

 Nos termos da legislação vigente, considerando a desnecessidade do 

Juízo de Admissibilidade, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE 

REQUERIDA , no prazo de 15 dias, apresentar contrarrazões, conforme 

artigo 1.010, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74564 Nr: 3561-76.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nutrattos - Comercial, Exportadora e 

Importadora Ltda, José Marcio Silva Ratto, Ester Carmela Baum, Naurilse 

Ana Tibolla, Luiz Roberto Silva Rato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE EXEQUENTE, na pessoa de seu ilustre Procurador, para que 

indique bens disponíveis dos Executados, em 10 (dez) dias, sob pena de 

suspensão do feito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132899 Nr: 7355-32.2017.811.0051

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Botelho de Araújo - 

OAB:14384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital: 10 (dez)

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS E EVENTUAIS INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:Gilberto Alencar da Silva Pereira, Gestor 

Judiciáiro

Sentença:Vistos etc. Trata-se de ação de interdição ajuizada pelo ilustre 

Defensor Pública, em face de Iasmin Pinheiro de Lima. Recebida a inicial, e 

deferido o pedido liminar, foi designada audiência para o interrogatório do 

Interditando. Instado a manifestar-se, a Defensoria Pública e o Ministério 

Público pugnaram pelo deferimento imediato do pedido, decretando-se 

desde logo a interdição. É o relato do necessário. Fundamento. Pela leitura 

do novo Código Civil, o seu art. 1.771 estabelece dois requisitos básicos 

para a convicção do julgador: a) o exame pessoal do argüido de 

incapacidade; b) a manifestação de profissionais. Em que pese a 

exigência do item ‘b’, no presente caso, assim como o Representante 

Ministerial, entendo desnecessária a realização de perícia, pois este 

Magistrado, em audiência realizada, comprovou a incapacidade total da 

Interditanda em realizar os atos da vida civil. De fato, a impossibilidade de 

compreensão da Requerida já revela aquela situação que a perícia técnica 

deveria elucidar. A respeito do assunto, ressalta-se o seguinte julgado, 

extraído da obra de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in 

Código Civil Anotado, 2ª edição, Editora RT, pág. 772: ‘No processo de 

interdição, pode o Juiz dispensar a perícia médica, prevista no CPC 1183, 

se estiver absolutamente convencido, por documentos e pelo 

interrogatório que realizou, da deficiência mental do interditando, mormente 

se tal convicção não seria modificada pelo laudo, ao qual o Magistrado não 

está adstrito’ (RT 786/270). Grifo meu. Portanto, o fato de a Interditando 

possuir déficit neurológico e epilepsia, tal como informado pela Dra. Flávia 

Fontanello, por si só já é suficiente para se decretar a sua interdição, visto 

que sua incapacidade traduz uma situação de fato que merece 

regularização legal e jurídica. A nomeação da Sra. Vanda Regina Silveira 

Pinheiro como curadora definitiva ratifica uma situação já existente e 

atende plenamente aos interesses da Incapaz. Diante do exposto, e em 

consonância com o parecer ministerial, DECRETO a interdição de Iasmin 

Pinheiro de Lima, devidamente qualificada, declarando-a absolutamente 

incapaz de exercer os atos da vida civil. Nos termos do art. 1.767, I, do 

Código Civil, NOMEIO como curadora a Sra. Vanda Regina Silveira Pinheiro, 

que deverá prestar compromisso legal, nos termos do art. 1.187 do Código 

de Processo Civil, no prazo de 05 (cinco) dias. Em obediência ao disposto 

no art. 1.184 da Lei Processual Civil, inscreva-se a presente sentença no 
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registro civil (Lei 6.015/73, arts. 92/93) e publique-se na imprensa oficial, 

por três vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Publicados os editais, 

expedidos os mandados de averbação e colhido o compromisso da 

Curadora de bem e fielmente cumprir o encargo, procedam-se às 

anotações necessárias e arquivem-se com baixa nos registros cartorários 

e distribuição. Publicada em audiência, saem os presentes devidamente 

intimados. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71211 Nr: 207-43.2012.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thiago Fabricio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nadir do Prado Costa Mateus - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio José Mateus Guimarães 

- OAB:9722-A/MT, Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Oliveira Monteiro - 

OAB:13.308/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, para que no prazo de 10 (dez)dias, indique bens 

disponíveis da Executada, devendo requerer o que entender de direito, 

sob pena de suspensão do feito, na forma do Art. 291, III, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31268 Nr: 1379-88.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria do Carmo Vargas ME, Maria do Carmo 

Vargas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente,impulsiono os autos para a parte 

Exequente, na pessoa de seu ilustre Procurador, para que indique bens 

disponíveis da Executada, em 10 (dez) dias, sob pena de suspensão do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24521 Nr: 2477-79.2008.811.0051

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Bellandi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Souza Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Carvalho - 

OAB:1792/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze)dias, informar o local onde o 

veículo pode ser localizado, a fim de ultimar a penhora e permitir a 

remoção aos seus cuidados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32262 Nr: 2377-56.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agroindustrial Princesa Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Lonardoni, Cristiane Serpeloni 

Lonardoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duílio Piato Júnior - 

OAB:3719-MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze)dias, informar o local onde o 

veículo pode ser localizado, a fim de ultimar a penhora e permitir a 

remoção aos seus cuidados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75133 Nr: 123-08.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Contudo Materiais Para Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nutrição Industria e Comercio de Fertilizantes 

Ltda, Luciano Pompeo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze)dias, informar o local onde o 

veículo pode ser localizado, a fim de ultimar a penhora e permitir a 

remoção aos seus cuidados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16241 Nr: 2159-67.2006.811.0051

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caramuru Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrenco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Manoel Júnior - 

OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação das partes, no prazo sucessivo de 15(quinze)dias, 

apresentarem suas alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81666 Nr: 1633-22.2014.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEANDERSON DIEGO DOS SANTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela da Rosa Correa - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte autora, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se, 

requerendo o que entender de direito, tendo em vista o lapso temporal 

decorrido, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143710 Nr: 2088-45.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Nery

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, querendo, NO PRAZO DE 15 DIAS, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127228 Nr: 4384-74.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilda Maria de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:10698
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, para que se manifeste no prazo de 

15 (quinze) dias, acerca do ofício ref. 47 acostado nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132804 Nr: 7318-05.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aguinaldo Coelho Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi Movel S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34055 Nr: 597-47.2011.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ideal Nutrição Animal Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro 3R Comercio e Representações Agricola 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dandy Vinicius Spanhol - 

OAB:9114-OAB/MT, Edesio José Segala - OAB:11357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze)dias informar o local onde o 

veículo pode ser localizado, a fim de ultimar a penhora e permitir a 

remoção aos seus cuidados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35956 Nr: 2496-80.2011.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rodobens S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiane Aparecida Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Tagliaferro Lopes - 

OAB:SP/ 208.972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Aparecido Martins 

Junior - OAB:12.375-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze)dias, para informar o local onde 

o veículo pode ser localizado, a fim de ultimar a penhora e permitir a 

remoção aos seus cuidados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26332 Nr: 433-53.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janaína de Oliveira Sabino ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15(quinze)dias, manifestar-se acerca das 

fls. 93/97 devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30068 Nr: 177-76.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilma Moreira de Oliveira - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-se acerca das 

fls. 57/59 devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80552 Nr: 794-94.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Calado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Eliziane Silva Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:, 

José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de 

Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 Certifico que, tendo em vista a decisão de folhas 123/125, INTIMO as 

partes para manifestarem-se acerca da proposta de honorários constante 

da petição de folhas 129/132, não havendo impugnação, desde já INTIMO 

as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indiquem assistente 

técnico (art. 465 do NCPC), bem como apresentem quesitos, caso ainda 

não tenham feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80557 Nr: 799-19.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Calado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Joaquim Cordeiro da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Certifico que, tendo em vista a decisão de folhas 117/118, INTIMO as 

partes para manifestarem-se acerca da proposta de honorários constante 

da petição de folhas 122/,125, não havendo impugnação, desde já INTIMO 

as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indiquem assistente 

técnico (art. 465 do NCPC), bem como apresentem quesitos, caso ainda 

não tenham feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80535 Nr: 777-58.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Calado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Marco Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Certifico que, tendo em vista a decisão de folhas 116/117, INTIMO as 

partes para manifestarem-se acerca da proposta de honorários constante 

da petição de folhas 120/122, não havendo impugnação, desde já INTIMO 

as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indiquem assistente 

técnico (art. 465 do NCPC), bem como apresentem quesitos, caso ainda 

não tenham feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98528 Nr: 3593-76.2015.811.0051
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Gomes Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:PR/56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, a fim de manifestar-se acerrca da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça de ref.79, bem como requerer o que entender de direito, dentro do 

prazo legal. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80554 Nr: 796-64.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Calado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Akro - Comercial de 

Aviamentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Certifico que, tendo em vista a decisão de folhas 113/114, INTIMO as 

partes para manifestarem-se acerca da proposta de honorários constante 

da petição de folhas 121/124, não havendo impugnação, desde já INTIMO 

as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indiquem assistente 

técnico (art. 465 do NCPC), bem como apresentem quesitos, caso ainda 

não tenham feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80537 Nr: 779-28.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Calado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Mega Negócios

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Certifico que, tendo em vista a decisão de folhas 155/156, INTIMO as 

partes para manifestarem-se acerca da proposta de honorários constante 

da petição de folhas 158/161, não havendo impugnação, desde já INTIMO 

as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indiquem assistente 

técnico (art. 465 do NCPC), bem como apresentem quesitos, caso ainda 

não tenham feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100289 Nr: 4113-36.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caio Cesar Manoel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Lauro José de Aguiar, Eloir Lauro 

Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cesar Manoel - 

OAB:17.799, João Manoel Júnior - OAB:3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte exequente na pessoa do seu 

procuradora, para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste-se 

acerca da correspondência devolvida conforme ref. 135. É o que me 

cumpre.

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96522 Nr: 2882-71.2015.811.0051

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvard Borges dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leví Moroz - OAB:6402-A/MT

 INTIMAÇÃO do patrono do Sr. E.B.S., Dr. Levi Moróz para que fique ciente 

da data redesignada para realização da pericia que foi transferida para o 

dia 22/01/2019, a partir das 13h30min da tarde, por ordem de chegada. É o 

que me cumpre.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002044-09.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA C. V. MARCONE & CIA LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMIM ALCARRIA VALENCOLA OAB - PR90738 (ADVOGADO(A))

JOAO BRUNO DACOME BUENO OAB - PR41896 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA PERIN - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002044-09.2018.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. No caso em 

exame, foi designada audiência de conciliação para o dia 17.12.2018. O 

requerente, por meio da petição de ID 16273950, sob a alegação de que 

tem domicilio na cidade de Mandaguaçu/PR, e que se torna oneroso o seu 

comparecimento em audiência de conciliação sem que haja 

antecipadamente a apresentação de proposta de acordo razoável pela 

Requerida e, em não havendo proposta de acordo, pugna pelo 

cancelamento da audiência. É cediço que o procedimento da ação em 

sede do Juizado Especial, atende o disposto na Lei 9.099/95, em que a 

parte Requerida será citada para comparecer em audiência de conciliação, 

para a qual as partes devem obrigatoriamente estar presentes, 

oportunidade em que será tentada a conciliação entre os litigantes e obtida 

a conciliação será homologada pelo Juiz. É de ressaltar que a ausência do 

Autor resultará no arquivamento do processo e condenação em custas, 

ao passo que, a ausência do Requerido, importará em revelia. Entretanto, 

em que pese o pedido do Requerente, não há como intimar 

antecipadamente a Requerida para apresentar proposta razoável de 

acordo, condicionando a realização da audiência a tal fato, em razão do 

procedimento do juizado especial. Ademais, ressalta-se que é bem 

provável que a Reclamante possua telefone contato da Reclamada, 

podendo assim, tentar acordo antes da realização da audiência. 

Entretanto, em busca simples no sitio do Google foi possível localizar de 

um telefone vinculado a Reclamada 66-3419-5051, podendo assim, fazer a 

tratativa de acordo desejada. Assim, INDEFIRO o pedido do Requerente e 

mantenho a audiência já designada. INTIME-SE o Requerente. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 13 de 

dezembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002062-30.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SOL & LUA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - EIRELI 

- ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANKLIN PRADO SOCORRO FERNANDES OAB - SP234907 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIEL DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco), manifestar-se nos autos 

e indicar o endereço completo do requerido, sob pena de arquivamento.
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Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001248-52.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARAGA CIMADOM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001248-52.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

acordo, conforme pedido formulado pela parte Exequente. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem 

o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

13 de dezembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002381-95.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDSON LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte autora na pessoa de seu 

procurador, para comparecer na audiência de CONCILIAÇÃO antecipada 

para o dia 18/12/2018 às 11horas. Cientifico-a de que o não 

comparecimento implica extinção, arquivamento e condenação nas custas 

processuais. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001271-95.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA REGINA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Sentença. Vistos etc. A Executada efetuou depósito judicial do valor da 

condenação, requerendo, portanto, a extinção da ação (ID 16535651). A 

parte Exequente, por sua vez, pugna pelo levantamento do valor 

depositado e o arquivamento do feito (ID 16555919). É o relato. 

Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil 

em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a 

obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face à quitação do débito, 

JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o levantamento do 

valor depositado em favor da parte Exequente. Transitada em julgado, 

proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo 

Verde-MT, 13 de dezembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001271-95.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA REGINA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Sentença. Vistos etc. A Executada efetuou depósito judicial do valor da 

condenação, requerendo, portanto, a extinção da ação (ID 16535651). A 

parte Exequente, por sua vez, pugna pelo levantamento do valor 

depositado e o arquivamento do feito (ID 16555919). É o relato. 

Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil 

em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a 

obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face à quitação do débito, 

JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o levantamento do 

valor depositado em favor da parte Exequente. Transitada em julgado, 

proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo 

Verde-MT, 13 de dezembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010236-11.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JUNIOR LOPES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, dar prosseguimento 

no feito, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001476-90.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco), dar prosseguimento no 

feito, sob pena de arquivamento

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000539-51.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBSON PRATI OAB - MT0013083A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ROCHA CONCEICAO (EXECUTADO)

 

Autos nº 1000539-51.2016.8.110.00511 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. DEFIRO o pedido aduzido pela Exequente para 

solicitar informações, ao departamento de trânsito, por meio do Sistema 

Renajud, acerca da existência de veículos eventualmente cadastrados em 
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nome do Executado. Procedida a consulta, foi DETERMINADA, desde logo, 

a indicação da restrição no cadastro do veículo, inclusive a de circulação, 

nomeando, desde logo, o Exequente como Depositário, no prazo de 

15(quinze) dias. ASSIM, caberá ao Exequente informar o local onde o 

veículo pode ser localizado, a fim de ultimar a penhora e permitir a 

remoção aos seus cuidados. Nessa hipótese, DETERMINO a pronta 

avaliação do bem, intimando-se as Partes para que se manifestem sobre o 

laudo correspondente. Restando a diligência infrutífera, RETORNEM-ME 

CONCLUSOS PARA ANALISE DOS DEMAIS PEDIDOS FORMULADOS PELO 

EXEQUENTE. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 07 de novembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002225-10.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX MOREIRA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre 

a correspondência devolvida encontrada no ID 16636233, bem como para 

que informe endereço atualizado do requerido, para que se possa 

proceder com sua intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002226-92.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE ALBANO NUNES (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre 

a diligência negativa encontrada no ID 16577593.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002610-55.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RONILSON MARQUES CANGUCU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 19/02/2019, 

às 09h40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002611-40.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RONILSON MARQUES CANGUCU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 25/02/2019, 

às 10h20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002612-25.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RONILSON MARQUES CANGUCU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 19/02/2019, 

às 15h20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002613-10.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RONILSON MARQUES CANGUCU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 25/02/2019, 

às 13h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002381-95.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDSON LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002381-95.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 
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exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. À Requerida incumbirá, portanto, demonstrar se 

houve consumo não faturado ou faturado a menor na UC nº 6/2147205-5, 

referente a fatura no valor de R$3.147,19 (três mil, cento e quarenta e 

sete reais e dezenove centavos) e se foram atendidos os procedimentos 

previstos no artigo 129 da Portaria nº 414/2010 da Agência Nacional de 

Energia Elétrica. Isso posto, reconhecendo como de consumo a relação 

firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência técnica 

do Requerente em produzir as provas necessárias às suas alegações, 

nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que a Requerida, no prazo 

da contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência de conciliação designada, juntem todas as provas no 

tocante as alegações da parte Requerente. - Tutela de Urgência Como já 

pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos antecipatórios 

genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados especiais, sob 

condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, sabidamente mais 

célere que os da justiça ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto 

processamento e julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa 

perspectiva, ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos 

liminares nos juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente 

imposto ao direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. 

Ocorre que situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, 

ainda que o rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode 

admitir a consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas 

situações de forte probabilidade do direito da parte, admite-se o 

deferimento de pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. 

Aliás, essa parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, 

dita dos Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser 

lançado, nos juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou 

específico, cumpre analisar as questões e provas trazidas pelo 

Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento dos requisitos 

necessários ao deferimento do referido pedido antecipatório. Pois bem. 

Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm seu deferimento 

condicionado à probabilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no artigo 

300, do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as 

duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento parcial do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à plausibilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). No que se refere ao periculum in mora, verifica-se que 

a energia recuperada é decorrente do período de 12/2017 a 03/2018 e a 

fatura foi emitida em 26.07.2018, não se tratando, portanto, débito 

pretérito, podendo a Reclamada fazer a cobrança da energia recuperada. 

Nesse caso, não se afigura presente o requisito do perigo na demora, uma 

vez que posto que a energia recuperada cobrada não é superior ao 

período de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da irregularidade 

no medidor do consumidor. A Jurisprudência de nossos Tribunais e 

também no Superior Tribunal de Justiça são uníssonas no sentido de que 

não pode haver a suspensão do fornecimento de energia elétrica por 

débitos pretéritos. Neste sentido, colaciono julgados: Juizado Especial do 

Rio de Janeiro: “VOTO DA RELATORA: Narra o a autora que é 

consumidora dos serviços prestados pela ré, sempre cumprindo com suas 

obrigações. Ocorre que, em junho/2017, teve sua luz cortada por 3 dias e, 

ao procurar uma agencia da ré para saber o motivo, teve a informação de 

que constavam em aberto 2 faturas referentes aos meses de 

janeiro/2012, no valor de R$ 216,03 e fevereiro/2012, no valor de R$ 

226,41, que foi obrigada a paga-las, pois não tinha mais os comprovantes 

de pagamentos pois já passados mais de 5 anos. Sustenta que a ré agiu 

de má-fé ao suspender o serviço por uma conta pretérita e já prescrita. 

Aduz que a conta de julho/2017, veio no valor absurdo de R$ 727,84, com 

cobranças indevidas nos valores de R$ 267,37 (juros por atraso no 

pagamento), R$ 80,36, R$ 77,43 (débito RES44 ART. 126- VARIGP-M) e R$ 

7,78 (taxa de religação), além de um parcelamento de debito, no valor de 

R$ 138,36, correspondente a parcela 26, de um total de 48, totalizando o 

valor de R$ 6.641,28, que a parte ré alegou se tratar de um TOI por 

suposto furto de energia. Sustenta que jamais existiu qualquer 

irregularidade em seu relógio e que nunca houve uma inspeção técnica em 

sua residência. Requer a desconstituição do parcelamento imputado 

arbitrariamente nas faturas de consumo da parte autora de 48X R$ 

138,36, no total de R$ 6.641,28 e que seja declarado nulo todo e qualquer 

debito referente a este TOI; devolução em dobro da quantia indevidamente 

paga, a título de TOI, no valor de R$ 3.598,14, totalizando R$ 7.196,28; 

devolução do valor de R$ 865,72, já em dobro, referente aos valores 

cobrados na fatura com vencimento em agosto/2017, referentes aos juros 

por atraso de pagamento no valor de R$ 267,37 e pelos dois débitos 

Res.414 art. 126-VAR IGP-M, um no valor de R$ 80,36 e outro no valor de 

R$ 77,43 e a taxa de religação no valor de R$ 7,78 , totalizando R$ 432,86; 

devolução da quantia de R$ 884,88, já em dobro, referente as faturas 

cobradas de janeiro/2012 e fevereiro/2012, que totalizam R$ 442,44 e 

indenização por danos morais de R$ 5.000,00. Em defesa, a ré alega que 

a autora, quando da suspensão, encontrava-se inadimplente, agindo a 

empresa no exercício regular de seu direito. Junta telas - fls. 83/84. 

Refutou os danos morais, com base na sumula 75 TJRJ. A sentença 

recorrida JULGOU PROCEDENTE o pedido para 1) DETERMINAR que a ré 

cancele a lavratura do TOI, objeto da lide, lavrado em desfavor da parte 

autora e toda e qualquer cobrança atrelada ao mesmo, bem como, por 

consequência lógica, que a ré refature todas as contas não pagas, cujo 

parcelamento do referido TOI foi indevidamente lançado, excluindo-se 

apenas as cobranças correspondentes, no prazo de 20 dias úteis, a 

contar desta decisão, sob pena de multa de R$2.000,00, por cada ato em 

desconformidade com a presente decisão; 2) CONDENAR o réu a 

indenizar a parte autora, a título de DANOS MORAIS, no importe de R$ 

6.000,00, 3) CONDENAR o réu a indenizar a parte autora, a título de 

DANOS MATERIAIS, no importe de R$ 4.031,00 (quatro mil e trinta e um 

reais). JULGOU IMPROCEDENTE o pedido formulado no item 7. Recorre a 

ré pleiteando a reforma da sentença sustentando que o feito seja julgado 

extinto diante da necessidade de prova pericial ou, que seja julgado 

improcedente, tendo em vista que agiu no exercício regular de direito, ou 

subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. Contrarrazões 

prestigiando o julgado. É o relatório. Passo a votar. Merece reforma a 

sentença. Incontroverso que a autora teve o fornecimento de energia 

elétrica suspenso em julho/2017 em virtude da inadimplência das contas 

de janeiro/2012 e fevereiro/2012, mesmo estando com as contas de 
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consumo de janeiro/2017 a junho/2017 devidamente pagas, conforme 

comprovam os documentos de fls. 58/63. Desta forma, inadmissível a 

suspensão de fornecimento de energia elétrica em razão de débitos 

antigos. Nesse sentido, o STJ já firmou entendimento: RECURSO ESPECIAL 

- ADMINISTRATIVO - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO - CABIMENTO - 

IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. 1. A 

continuidade da prestação do serviço público é limitada pela interpretação 

da Lei n. 8.987 /95, que trata do regime de concessão e permissão, 

notadamente no artigo 6º, § 3º, incisos I e II , e prevê as duas situações 

em que é legítima sua interrupção: quando sob emergência ou após prévio 

aviso. 2. A interrupção no corte de energia elétrica visa resguardar a 

continuidade do serviço, que restaria ameaçada justamente por onerar a 

sociedade, levando esta a arcar com o prejuízo decorrente de todos 

débitos. A empresa concessionária poderá suspender o fornecimento de 

energia no caso de inadimplemento da conta. 3. Pretende a COSERN a 

modificação no julgado que condicionou o fornecimento de energia elétrica 

apenas ao pagamento das faturas vincendas. A jurisprudência desta 

Corte firmou o entendimento no sentido de que não deve haver a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica por causa de débitos 

pretéritos. 4. O corte de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de 

conta relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do 

abastecimento, em razão de débitos antigos. 5. Para tais casos deve a 

companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança pois não se 

admite qualquer espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, 

nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Recursos 

especiais conhecidos e improvidos (Superior Tribunal de Justiça STJ - 

RECURSO ESPECIAL: REsp 909146 RN 2006/0269687-8) Assim sendo, 

considerando que a parte autora teve o serviço de fornecimento de 

energia elétrica suspenso por 03 dias por cobranças pretéritas, sendo 

privada de um serviço essencial, mantenho o quantum indenizatório fixado 

na sentença em R$ 3.000,00 (três mil reais). Com relação a conta de 

julho/2017, no valor de R$ 727,27, verifico que constam valores que foram 

incluídos indevidamente, não tendo a ré comprovado a sua legalidade, 

razão pela qual devem ser restituídos à autora, a saber R$ 267,37 (juros 

por atraso no pagamento), R$ 80,36, R$ 77,43 (débito RES44 ART. 126- 

VARIGP-M) e R$ 7,78 (taxa de religação), totalizando o valor de R$ 

432,94, de forma simples eis que não comprovada má-fé da empresa. No 

tocante ao Termo de Ocorrência e Irregularidade, o feito deve ser julgado 

extinto sem resolução de mérito, na forma do artigo 51, II da Lei 9.099/95, 

considerando a necessidade de produção de prova pericial, para apurar a 

legalidade do TOI imputado à parte autora, prova esta inadmissível em 

sede de juizado. Neste panorama, incabível o pedido de devolução da 

quantia paga a título de TOI, no valor total de R$ 3.598,14, bem como a 

declaração de nulidade de todo e qualquer debito referente a este TOI. Por 

fim, não merece prosperar o pedido de devolução da quantia paga, no 

valor de 442,44, referente as faturas cobradas de janeiro/2012 e 

fevereiro/2012, tendo em vista que a parte autora não anexou aos autos 

comprovantes de haver quitado tais faturas na época. Isto posto, voto no 

sentido de dar parcial provimento ao recurso para julgar extinto o feito sem 

exame do mérito, com relação aos pedidos relacionados a lavratura do 

TOI, na forma do artigo 51, II da Lei 9.099/95, reduzir o dano material para 

R$ 432,86 (quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos), 

referente as cobranças indevidas na conta de julho/2017 e reduzir o dano 

moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas, nem honorários, face 

ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 

2018. ALESSANDRA CRISTINA TUFVESSON JUÍZA DE DIREITO PODER 

JUDICIÁRIO QUINTA TURMA RECURSAL Recurso nº: 

92064-17.2017.8.19.0038 Recorrente: LIGHT Recorrido: EDNA DA SILVA 

ANJOS Relatora: ALESSANDRA CRISTINA TUFVESSON (TJ-RJ - RI: 

00920641720178190038 RIO DE JANEIRO NOVA IGUACU-MESQUITA IV 

JUIZADO ESPECIAL CIVEL, Relator: ALESSANDRA CRISTINA TUFVESSON 

PEIXOTO, Data de Julgamento: 08/02/2018, CAPITAL 5 TURMA RECURSAL 

DOS JUI ESP CIVEIS, Data de Publicação: 20/02/2018) Tribunal de Justiça 

de nosso Estado: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

ENERGIA ELÉTRICA – IMPUTAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR 

APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA 

INDEVIDA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO EM DECORRÊNCIA DE 

DÉBITO PRETÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES 

JURISPRUDENCIAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E 

DA PROPORCIONALIDADE – R$8.000,00 (OITO MIL REAIS) – VALOR 

ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA LIDE – SENTENÇA ESCORREITA – 

HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela 

empresa fornecedora é tida por unilateral, já que não possibilita o 

contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de 

consumo e revisão de faturamento. A mera imputação de fraude no 

medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a 

consequente cobrança de valores referentes à energia supostamente não 

faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo 

e inexigível o débito perseguido. Não é lícito à concessionária interromper 

o fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita (STJ, AgRg no 

AREsp 2011/0027099-7/PE). O corte de energia elétrica decorrente da 

recomposição de uso, não relativos à conta regular mensal de consumo, 

gera dano extrapatrimonial e implica a responsabilização da 

concessionária pela má prestação do serviço público. Não merece reparo 

a indenização por dano moral arbitrada em valor adequado às 

circunstâncias da lide.” (Ap 32079/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, 

Publicado no DJE 11/07/2018) “QUARTA CÂMARA CÍVELAGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 1002702-89.2018.8.11.0000AGRAVANTE: ARALI 

PEREIRA DA SILVAAGRAVADA: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA – DÉBITO PRETÉRITO - SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA – NÃO CABIMENTO – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

“(...) por se tratar de serviço essencial, é vedado o corte no fornecimento 

do serviço de energia elétrica quando se tratar de inadimplemento de 

débito antigo.” (REsp 1658348/GO). A inscrição em órgãos restritivos de 

crédito é direito do credor quando não apresentados nos autos elementos 

suficientes que demonstrem, de início, a inexistência da dívida. RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018) “APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL – INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA – DÉBITOS PRETÉRITOS – IMPOSSIBILIDADE 

– CONDENAÇÃO EM VALOR JUSTO E ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS 

DA LIDE. RECURSO DESPROVIDO. O corte de energia elétrica em 

decorrência de débitos pretéritos não relativos a conta regular mensal de 

consumos implica na responsabilização da fornecedora por dano moral. 

Não merece reparo a indenização por dano moral arbitrada em valor 

adequado às circunstâncias da lide.” (Ap 134429/2017, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 15/02/2018). Ademais 

disso, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 

Recurso Especial 1.412.433/RS, vinculado ao Tema 699, que versa sobre 

a possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o 

fornecimento de energia elétrica em razão de débitos pretéritos do 

consumidor, assim decidiu: "Na hipótese de débito estrito de recuperação 

de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao 

consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do 

fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao 

consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente 

ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, 

contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o 

vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar 

os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente 

aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação." Assim, verifica-se que 

os Tribunais de Justiça e o STJ, estão decidindo no sentido de ser 

impossível o corte de energia de débitos pretéritos não relativos a conta 

regular mensal, de origem recentes. Chega-se, assim, ao segundo 

requisito necessário ao deferimento do pedido liminar, qual seja, a 

probabilidade do direito invocado. O Requerente afirma na inicial, em 

síntese, que é titular da unidade consumidora nº 6/2147205-5 e relata que 

a Requerida em carta ao cliente informou que foram detectadas anomalias 

no funcionamento do relógio medidor, emitindo fatura para cobrança de 

energia à título de consumo não faturado no valor de R$ 3.147,19 (três mil, 

cento e quarenta e sete reais e dezenove centavos). Alega que as 

irregularidades apontadas no medidor não foram provocadas pelo 

Reclamante e é de responsabilidade da Ré zelar pelo bom funcionamento 

dos equipamentos utilizados na prestação dos seus serviços e que o 

valor aferido como consumo não faturado é contestável, pois além de não 
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mexer no relógio não mudou suas rotinas de consumo. Refere que não é 

correto e nem justo que a Reclamante tenha que arcar com o pagamento 

do valor imputado pela Requerida muito além do consumo real. Em análise 

sumária, entendo que o pedido de tutela de urgência não merece 

acolhimento, pois a Autor não logrou demostrar as irregularidades 

apontadas na cobrança em referência. Da analise dos autos, 

notadamente, pelo exame dos documentos trazidos aos autos pelo autor, 

que foi realizada a vistoria no relógio medidor, onde foram apuradas 

irregularidades, atendendo, à principio, o disposto na Resolução 414/2010 

da ANEEL. Desta forma, entendo necessário, neste caso, que seja 

possibilitado o contraditório à Promovida. Isso posto, INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência aduzido pelaoReclamante, pois que ausente os 

requisitos legais. Entretanto, considerando tratar-se a energia elétrica bem 

indispensável e essencial, a audiência de conciliação será antecipada. 

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação designada. Cite-se a 

parte promovida, por mandado, onde deverá constar a advertência de que 

o não comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação 

importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados 

na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) 

dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 13 de dezembro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002429-54.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO MARINHO VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002429-54.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. À Requerida incumbirá, portanto, demonstrar o 

consumo não faturado ou faturado a menor na UC nº 6/1400169-7, no 

período lançado na fatura de agosto de 2018, no valor de R$14.960,14 

(quatorze mil, novecentos e sessenta reais e quatorze centavos) e se 

foram atendidos os procedimentos previstos no artigo 129 da Portaria nº 

414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica. Isso posto, 

reconhecendo como de consumo a relação firmada entre as partes, e 

visualizando, ainda, a hipossuficiência técnica do Requerente em produzir 

as provas necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do 

CDC, determino que a Requerida, no prazo da contestação, caso não haja 

acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação 

designada, juntem todas as provas no tocante as alegações do 

Requerente. - Tutela de Urgência Como já pacificado pela doutrina e 

jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem 

ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso 

porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que os da justiça 

ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto processamento e 

julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, 

ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos liminares nos 

juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente imposto ao 

direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que 

situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, ainda que o 

rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode admitir a 

consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas situações 

de forte probabilidade do direito da parte, admite-se o deferimento de 

pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa 

parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, dita dos 

Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos 

juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre 

analisar as questões e provas trazidas pela Reclamante, a fim de 

verificar-se o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento 

do referido pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de 

tutela de urgência têm seu deferimento condicionado à probabilidade do 

direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. 

Esses, os requisitos previstos no artigo 300, do NCPC: “Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Analisando, portanto, as duas condições específicas dos 

pedidos antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo 

de lesão, e verificando, noto possível o deferimento parcial do pedido 

liminar. Sabe-se que os requisitos necessários e indispensáveis à 

concessão liminar da tutela jurisdicional referem-se à plausibilidade do 

direito invocado (fumus boni juris) e à existência de lesão ou perigo de 

lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). No que se 

refere ao periculum in mora, é fácil constatar que o Autor poderá sofrer 
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sérios prejuízos, caso tiver que aguardar até o final do processo para ver 

sua pretensão satisfeita e ter que pagar pelo consumo de energia elétrica, 

do qual será discutido posteriormente, bem como poderá ter suspenso o 

fornecimento de energia em sua unidade consumidora. Ainda, é sabido 

que a inclusão em órgãos de proteção ao crédito restringe o crédito. 

Ademais, é uníssono na Jurisprudência de nossos Tribunais e também no 

Superior Tribunal de Justiça que não pode haver a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica por débitos pretéritos. Neste sentido, 

colaciono o julgado, in verbis: Juizado Especial do Rio de Janeiro: “VOTO 

DA RELATORA: Narra o a autora que é consumidora dos serviços 

prestados pela ré, sempre cumprindo com suas obrigações. Ocorre que, 

em junho/2017, teve sua luz cortada por 3 dias e, ao procurar uma 

agencia da ré para saber o motivo, teve a informação de que constavam 

em aberto 2 faturas referentes aos meses de janeiro/2012, no valor de R$ 

216,03 e fevereiro/2012, no valor de R$ 226,41, que foi obrigada a 

paga-las, pois não tinha mais os comprovantes de pagamentos pois já 

passados mais de 5 anos. Sustenta que a ré agiu de má-fé ao suspender 

o serviço por uma conta pretérita e já prescrita. Aduz que a conta de 

julho/2017, veio no valor absurdo de R$ 727,84, com cobranças indevidas 

nos valores de R$ 267,37 (juros por atraso no pagamento), R$ 80,36, R$ 

77,43 (débito RES44 ART. 126- VARIGP-M) e R$ 7,78 (taxa de religação), 

além de um parcelamento de debito, no valor de R$ 138,36, 

correspondente a parcela 26, de um total de 48, totalizando o valor de R$ 

6.641,28, que a parte ré alegou se tratar de um TOI por suposto furto de 

energia. Sustenta que jamais existiu qualquer irregularidade em seu relógio 

e que nunca houve uma inspeção técnica em sua residência. Requer a 

desconstituição do parcelamento imputado arbitrariamente nas faturas de 

consumo da parte autora de 48X R$ 138,36, no total de R$ 6.641,28 e que 

seja declarado nulo todo e qualquer debito referente a este TOI; devolução 

em dobro da quantia indevidamente paga, a título de TOI, no valor de R$ 

3.598,14, totalizando R$ 7.196,28; devolução do valor de R$ 865,72, já em 

dobro, referente aos valores cobrados na fatura com vencimento em 

agosto/2017, referentes aos juros por atraso de pagamento no valor de 

R$ 267,37 e pelos dois débitos Res.414 art. 126-VAR IGP-M, um no valor 

de R$ 80,36 e outro no valor de R$ 77,43 e a taxa de religação no valor de 

R$ 7,78 , totalizando R$ 432,86; devolução da quantia de R$ 884,88, já em 

dobro, referente as faturas cobradas de janeiro/2012 e fevereiro/2012, 

que totalizam R$ 442,44 e indenização por danos morais de R$ 5.000,00. 

Em defesa, a ré alega que a autora, quando da suspensão, encontrava-se 

inadimplente, agindo a empresa no exercício regular de seu direito. Junta 

telas - fls. 83/84. Refutou os danos morais, com base na sumula 75 TJRJ. 

A sentença recorrida JULGOU PROCEDENTE o pedido para 1) 

DETERMINAR que a ré cancele a lavratura do TOI, objeto da lide, lavrado 

em desfavor da parte autora e toda e qualquer cobrança atrelada ao 

mesmo, bem como, por consequência lógica, que a ré refature todas as 

contas não pagas, cujo parcelamento do referido TOI foi indevidamente 

lançado, excluindo-se apenas as cobranças correspondentes, no prazo 

de 20 dias úteis, a contar desta decisão, sob pena de multa de 

R$2.000,00, por cada ato em desconformidade com a presente decisão; 2) 

CONDENAR o réu a indenizar a parte autora, a título de DANOS MORAIS, 

no importe de R$ 6.000,00, 3) CONDENAR o réu a indenizar a parte autora, 

a título de DANOS MATERIAIS, no importe de R$ 4.031,00 (quatro mil e 

trinta e um reais). JULGOU IMPROCEDENTE o pedido formulado no item 7. 

Recorre a ré pleiteando a reforma da sentença sustentando que o feito 

seja julgado extinto diante da necessidade de prova pericial ou, que seja 

julgado improcedente, tendo em vista que agiu no exercício regular de 

direito, ou subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. 

Contrarrazões prestigiando o julgado. É o relatório. Passo a votar. Merece 

reforma a sentença. Incontroverso que a autora teve o fornecimento de 

energia elétrica suspenso em julho/2017 em virtude da inadimplência das 

contas de janeiro/2012 e fevereiro/2012, mesmo estando com as contas 

de consumo de janeiro/2017 a junho/2017 devidamente pagas, conforme 

comprovam os documentos de fls. 58/63. Desta forma, inadmissível a 

suspensão de fornecimento de energia elétrica em razão de débitos 

antigos. Nesse sentido, o STJ já firmou entendimento: RECURSO ESPECIAL 

- ADMINISTRATIVO - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO - CABIMENTO - 

IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. 1. A 

continuidade da prestação do serviço público é limitada pela interpretação 

da Lei n. 8.987 /95, que trata do regime de concessão e permissão, 

notadamente no artigo 6º, § 3º, incisos I e II , e prevê as duas situações 

em que é legítima sua interrupção: quando sob emergência ou após prévio 

aviso. 2. A interrupção no corte de energia elétrica visa resguardar a 

continuidade do serviço, que restaria ameaçada justamente por onerar a 

sociedade, levando esta a arcar com o prejuízo decorrente de todos 

débitos. A empresa concessionária poderá suspender o fornecimento de 

energia no caso de inadimplemento da conta. 3. Pretende a COSERN a 

modificação no julgado que condicionou o fornecimento de energia elétrica 

apenas ao pagamento das faturas vincendas. A jurisprudência desta 

Corte firmou o entendimento no sentido de que não deve haver a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica por causa de débitos 

pretéritos. 4. O corte de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de 

conta relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do 

abastecimento, em razão de débitos antigos. 5. Para tais casos deve a 

companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança pois não se 

admite qualquer espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, 

nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Recursos 

especiais conhecidos e improvidos (Superior Tribunal de Justiça STJ - 

RECURSO ESPECIAL: REsp 909146 RN 2006/0269687-8) Assim sendo, 

considerando que a parte autora teve o serviço de fornecimento de 

energia elétrica suspenso por 03 dias por cobranças pretéritas, sendo 

privada de um serviço essencial, mantenho o quantum indenizatório fixado 

na sentença em R$ 3.000,00 (três mil reais). Com relação a conta de 

julho/2017, no valor de R$ 727,27, verifico que constam valores que foram 

incluídos indevidamente, não tendo a ré comprovado a sua legalidade, 

razão pela qual devem ser restituídos à autora, a saber R$ 267,37 (juros 

por atraso no pagamento), R$ 80,36, R$ 77,43 (débito RES44 ART. 126- 

VARIGP-M) e R$ 7,78 (taxa de religação), totalizando o valor de R$ 

432,94, de forma simples eis que não comprovada má-fé da empresa. No 

tocante ao Termo de Ocorrência e Irregularidade, o feito deve ser julgado 

extinto sem resolução de mérito, na forma do artigo 51, II da Lei 9.099/95, 

considerando a necessidade de produção de prova pericial, para apurar a 

legalidade do TOI imputado à parte autora, prova esta inadmissível em 

sede de juizado. Neste panorama, incabível o pedido de devolução da 

quantia paga a título de TOI, no valor total de R$ 3.598,14, bem como a 

declaração de nulidade de todo e qualquer debito referente a este TOI. Por 

fim, não merece prosperar o pedido de devolução da quantia paga, no 

valor de 442,44, referente as faturas cobradas de janeiro/2012 e 

fevereiro/2012, tendo em vista que a parte autora não anexou aos autos 

comprovantes de haver quitado tais faturas na época. Isto posto, voto no 

sentido de dar parcial provimento ao recurso para julgar extinto o feito sem 

exame do mérito, com relação aos pedidos relacionados a lavratura do 

TOI, na forma do artigo 51, II da Lei 9.099/95, reduzir o dano material para 

R$ 432,86 (quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos), 

referente as cobranças indevidas na conta de julho/2017 e reduzir o dano 

moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas, nem honorários, face 

ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 

2018. ALESSANDRA CRISTINA TUFVESSON JUÍZA DE DIREITO PODER 

JUDICIÁRIO QUINTA TURMA RECURSAL Recurso nº: 

92064-17.2017.8.19.0038 Recorrente: LIGHT Recorrido: EDNA DA SILVA 

ANJOS Relatora: ALESSANDRA CRISTINA TUFVESSON (TJ-RJ - RI: 

00920641720178190038 RIO DE JANEIRO NOVA IGUACU-MESQUITA IV 

JUIZADO ESPECIAL CIVEL, Relator: ALESSANDRA CRISTINA TUFVESSON 

PEIXOTO, Data de Julgamento: 08/02/2018, CAPITAL 5 TURMA RECURSAL 

DOS JUI ESP CIVEIS, Data de Publicação: 20/02/2018) Tribunal de Justiça 

de nosso Estado: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

ENERGIA ELÉTRICA – IMPUTAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR 

APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA 

INDEVIDA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO EM DECORRÊNCIA DE 

DÉBITO PRETÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES 

JURISPRUDENCIAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E 

DA PROPORCIONALIDADE – R$8.000,00 (OITO MIL REAIS) – VALOR 

ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA LIDE – SENTENÇA ESCORREITA – 

HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela 

empresa fornecedora é tida por unilateral, já que não possibilita o 

contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de 

consumo e revisão de faturamento. A mera imputação de fraude no 

medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a 

consequente cobrança de valores referentes à energia supostamente não 

faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo 

e inexigível o débito perseguido. Não é lícito à concessionária interromper 

o fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita (STJ, AgRg no 
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AREsp 2011/0027099-7/PE). O corte de energia elétrica decorrente da 

recomposição de uso, não relativos à conta regular mensal de consumo, 

gera dano extrapatrimonial e implica a responsabilização da 

concessionária pela má prestação do serviço público. Não merece reparo 

a indenização por dano moral arbitrada em valor adequado às 

circunstâncias da lide.” (Ap 32079/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, 

Publicado no DJE 11/07/2018) “QUARTA CÂMARA CÍVELAGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 1002702-89.2018.8.11.0000AGRAVANTE: ARALI 

PEREIRA DA SILVAAGRAVADA: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA – DÉBITO PRETÉRITO - SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA – NÃO CABIMENTO – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

“(...) por se tratar de serviço essencial, é vedado o corte no fornecimento 

do serviço de energia elétrica quando se tratar de inadimplemento de 

débito antigo.” (REsp 1658348/GO). A inscrição em órgãos restritivos de 

crédito é direito do credor quando não apresentados nos autos elementos 

suficientes que demonstrem, de início, a inexistência da dívida. RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018) “APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL – INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA – DÉBITOS PRETÉRITOS – IMPOSSIBILIDADE 

– CONDENAÇÃO EM VALOR JUSTO E ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS 

DA LIDE. RECURSO DESPROVIDO. O corte de energia elétrica em 

decorrência de débitos pretéritos não relativos a conta regular mensal de 

consumos implica na responsabilização da fornecedora por dano moral. 

Não merece reparo a indenização por dano moral arbitrada em valor 

adequado às circunstâncias da lide.” (Ap 134429/2017, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 15/02/2018). Ademais 

disso, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 

Recurso Especial 1.412.433/RS, vinculado ao Tema 699, que versa sobre 

a possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o 

fornecimento de energia elétrica em razão de débitos pretéritos do 

consumidor, assim decidiu: "Na hipótese de débito estrito de recuperação 

de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao 

consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do 

fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao 

consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente 

ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, 

contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o 

vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar 

os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente 

aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação." Destarte, no caso dos 

autos, verifica-se que o entendimento esposado no julgado do STJ não 

está sendo aplicado, posto que a energia recuperada cobrada é 

decorrente do ano de 08/2015 a 07/2018 – (36 meses), portanto, engloba 

todo o período apurado da energia recuperada, sendo superior ao período 

de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude no medidor do 

consumidor. Chega-se, assim, ao segundo requisito necessário ao 

deferimento do pedido liminar, qual seja, a probabilidade do direito 

invocado. O Requerente afirma na inicial, em síntese, que é proprietário do 

imóvel onde se encontra instalada a UC nº 6/1400169-7, tendo adquirido o 

mesmo no ano de 2014, de um amigo, o qual, por sua vez, comprou de Ed 

Carlos da Silva Nogueira, cujo nome está registrada a UC e, atualmente o 

imóvel está alugado. Alega que no ano de 2015 o imóvel estava alugado 

para outra pessoa, que ali permaneceu por aproximadamente um ano sem 

pagar os encargos locatícios, inclusive a energia elétrica. No mês de 

outubro de 2018 recebeu a fatura de consumo de energia elétrica da UC 

6/1400169-7, onde também constou consumo não faturado, totalizando o 

valor de R$14.960,14 (quatorze mil, novecentos e sessenta reais e 

quatorze centavos), com vencimento para a data de 30.11.2018. Portanto, 

afirma que não tem condições financeiras de arcar com o pagamento do 

valor cobrado. Desta forma, em sede de tutela de urgência, pede que a 

Requerida seja compelida a abster-se de suspender o fornecimento de 

energia na UC 6/1400169-7, bem como não inclua o nome do devedor em 

órgão de proteção ao crédito. Trouxe aos autos, a fim de comprovar suas 

alegações, dentre outros documentos, a fatura em discussão, a carta ao 

cliente e o termo de ocorrência. Logo, entendo verossímeis as alegações 

do Reclamante, merecendo acolhimento a liminar ora pleiteada, 

principalmente, porque a cobrança de energia recuperada pretérita não foi 

feita na forma estabelecida pelo STJ. Por fim, advirto que o direito que aqui 

se reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, suficiente 

apenas para identificar uma simples plausibilidade do direito invocado pelo 

Reclamante. Não se quer confiar a essa análise sumária o status – ou 

mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais detida e completa, dita 

exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o direito alegado pelo 

Reclamante é plausível, mas que pode, ou não, ser reconhecido após uma 

análise mais acirrada dos fatos que gravitam em torno da presente 

demanda. Decido. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela 

de urgência aduzido pelo Reclamante para determinar que a Requerida: - 

SE ABSTENHA em suspender o fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora nº 6/1400169-7, referente a fatura de agosto de 

2018, no valor de R$149.113,75 (nove mil, cento e treze reais e setenta e 

cinco centavos), com vencimento em 30.07.2018, até ulterior determinação 

deste Juízo. INDEFIRO, pois, o pedido quanto a abstenção de inclusão do 

seu nome do Devedor nos cadastros de inadimplentes. A fim de bem 

cumprir a presente determinação judicial, intime-se a Reclamada para que 

cumpra a presente decisão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

imposição de multa de incidência única, a qual desde já fixo em R$3.000,00 

(três mil reais), admitindo-se, em caso de reiteração, posterior majoração. 

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação designada. Cite-se a 

parte promovida preferencialmente por correspondência com aviso de 

recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. A correspondência ou contrafé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para 

a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação. Intime(m)

-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 29 de novembro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-26.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DANUBIA FIGUEIREDO SANTOS DE SOUZA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000228-26.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Executada efetuou o pagamento do valor da condenação, conforme 

comprovante de depósito de ID 1347492. O Exequente, por sua vez, por 

meio da petição de ID 14237101, concordou com o pagamento, pedindo 

pelo seu levantamento do valor depositado. É o relato. Fundamento e 

Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso 

II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for 

satisfeita;” Ante o exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Efetue-se o levantamento do valor depositado 

nos autos (ID 1347492), em favor da parte Exequente, em conta indicada 

por ela, nos termos da petição de ID 14237101. Transitada em julgado, 

proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo 

Verde-MT, 13 de dezembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO
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Processo Número: 1000310-91.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO JOSE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CAETANO BERNARDI OAB - MT0021013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000310-91.2016.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A Executada 

efetuou o pagamento da condenação, conforme documentos acostados 

aos autos no ID 16428285. A parte Exequente, por sua vez, pugnou pelo 

levantamento, o que o que presume a sua anuência com o pagamento (ID 

16797502). É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo 

Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face 

à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado no ID 16428285, em favor da parte 

Exequente, em conta indicada por ela, nos termos da petição de ID 

16797502. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 13 de dezembro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001296-11.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUMA DE ALVARENGA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001296-11.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. A parte Executada compareceu nos autos 

comprovando o pagamento da obrigação de pagar, consoante 

comprovante de depósito acostado aos autos (ID 16901889). A 

Exequente, por sua vez, concordou com o pagamento, pugnando pelo seu 

levantamento (ID 16965342). É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o 

artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o 

exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com 

fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Efetue-se o levantamento do valor depositado nos autos (ID 

16901889), em favor da parte Exequente, em conta indicada por ela, nos 

termos da petição de ID 16965342. Transitada em julgado, proceda-se às 

baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 11 de 

dezembro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000799-94.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN MALLONE SANSEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000799-94.2017.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A Requerida 

efetuou o pagamento da condenação, conforme documentos acostados 

aos autos no ID 16851165. A parte Requerente, por sua vez, pugnou pelo 

levantamento, o que presume a sua anuência com pagamento (ID 

16853209). É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo 

Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face 

à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado no ID 16851165, em favor da parte 

Requerente, em conta indicada por ela, nos termos da petição de ID 

16853209. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 04 de dezembro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-17.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000097-17.2018.811.0051 Polo Ativo: ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA 

Polo Passivo: ATIVOS S.A - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS Vistos e examinados. A questão controvertida despicienda 

prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme 

autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA contra 

ATIVOS S.A - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita preliminar de inépcia da inicial e litigância de má-fé, no 

mérito, afirma que agiu em seu exercício regular de direito, alega 

inexistência dos danos morais e a legalidade na cobrança ante a cessão 

de crédito, juntando instrumentos de cessão de crédito, entende ser 

incabível a inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência da 

ação, aplicação da Sumula 385 STJ e condenação à litigância de má-fé. É 

o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – 

Preliminar As preliminares arguidas pela ré, se confundem com o mérito e 

com ele serão analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares 

suscitada. Rejeita-se a preliminar I – Do Mérito A inteligência do art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos 

no processo pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando 

suas decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe 

aplicação do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do 

Código Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente 

jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 
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Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte Autora possui outras inscrições em seu 

nome e CPF junto aos órgãos de proteção de crédito SPC. Por outro lado, a 

parte autora não trouxe aos autos provas substanciais capazes de 

comprovar o dano, tais como comprovante de pagamento, ou neste caso, 

um boletim de ocorrência, já que declara em sua inicial o desconhecimento 

do débito. Já a reclamada fundamenta sua defesa em relação à 

inexistência de ilicitude e exercício regular de direito em face da cessão de 

crédito realizada com o BANCO DO BRASIL (Id 12711152), conforme 

preconiza o Código Civil, alegando ainda que referido debito é legitimo em 

virtude da relação jurídica que a Autora possuía com o Banco cedente do 

crédito, juntando Termo de Cessão de Credito em sua defesa. Em sede de 

impugnação, a parte autora ratifica os pedidos iniciais, fundamentando 

ausência de documentos probatórios, tal como contrato, requerendo que 

seja afastado aplicação da sumula 385 STJ. Em analise dos autos, 

verifica-se nitidamente a documentação juntada aos autos pela Ré 

demonstra claramente que a Autora utilizou do serviço e produto da 

Empresa cedente sem o devido pagamento, restando comprovado a 

relação jurídica entre o cedente do crédito ao Réu. Assim, insurge dos 

autos que, o Termo de cessão de crédito juntado pela Ré trazem em seu 

conteúdo dados pessoais da Autora, bem como o valor em aberto dos 

produtos adquirido junto ao Banco cedente. Diante disso, entendo que os 

documentos anexo aos autos, neste caso, há de ser admitida como meio 

de prova da contratação, afastando desta forma a possibilidade de 

aquisição fraudulenta, revelando claramente que houve não houve o 

cumprimento da obrigação pela reclamante, evidenciando que esta utilizou 

dos serviços/produtos sem a devida contraprestação. A título ilustrativo 

cito a jurisprudência da Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, vejamos: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; 

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS 

BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO 

JURÍDICA – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO 

CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito 

– R e l a t o r  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Todavia, extrai-se da documentação anexa aos autos que a 

origem da divida trata nitidamente de cessão de crédito, porém, é 

imperioso ressaltar que a ausência de notificação fincada no artigo 290 do 

Código Civil não significa que a divida não possa ser exigida pelo 

credor/cessionário caso inexista a notificação, pois a ausência de tal 

documento não é capaz de isentar o devedor do cumprimento de suas 

obrigações assumidas perante o credor originário. É preciso considerar 

que a legislação Civil não reconhece ao devedor o direito de escolha da 

pessoa o qual será dirigida o crédito posteriormente cedido, ocasião em 

que não pode o devedor interferir na relação jurídica entre cedente e 

cessionário, pois a relação jurídica entre aqueles que são possuidores do 

crédito e a ausência de notificação não impede ao cessionário cobrar a 

divida e promover os atos necessários à satisfação do crédito. Neste 

sentido, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça recentemente no 

julgamento do Recurso Especial 1.604.899 – SP de relatoria do Ministro 

Moura Ribeiro, vejamos: RECURSO ESPECIAL Nº 1.604.899 - SP 

(2016/0129945-7) RELATOR : MINISTRO MOURA RIBEIRO RECORRENTE : 

BRASIL TELECOM S/A ADVOGADOS : ANA TEREZA BASILIO E OUTRO 

(S) - RJ074802 BRUNO DI MARINO E OUTRO (S) - RJ093384 RECORRENTE 

: TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP TELEFÔNICA 

ADVOGADOS : SÉRGIO BERMUDES - SP033031A RENATO CALDEIRA 

GRAVA BRAZIL - SP305379 FABIANO DE CASTRO ROBALINHO 

CAVALCANTI - SP321754A CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - 

SP321744A GABRIEL JOSÉ DE ORLEANS E BRAGANÇA - SP282419A 

RECORRENTE : ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ADVOGADOS : MARIANA TAVARES 

ANTUNES E OUTRO (S) - SP154639 ARNOLDO WALD E OUTRO (S) - 

SP046560A ADVOGADOS : JULIA DE BAÉRE CAVALCANTI 

D'ALBUQUERQUE E OUTRO (S) - DF025719 ALEXANDRE DE MENDONÇA 

WALD E OUTRO (S) - SP107872 RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO INTERES. : MARIA ANDRESSA ALMEIDA 

GUIMARÃES LEITE INTERES. : ABC ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO 

CONSUMIDOR INTERES. : MAURO BARBOSA INTERES. : JOSÉ BENEDITO 

FERRAZ DE ALMEIDA INTERES. : JORGE NICOLAU CUDER FILHO INTERES. 

: ANDRÉA MEIRE LIMA PERES INTERES. : RAQUEL MARA SALLES DIAS 

INTERES. : PEDRO JOSÉ DA SILVA FILHO INTERES. : HENRIQUE MEIRELES 

GOMES DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. 

IRRESIGNAÇÕES SUMBETIDAS AO CPC/73. EFICÁCIA DE CESSÃO DE 

CRÉDITO REALIZADA SEM NOTIFICAÇÃO AO CEDIDO. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE 

COBRANÇA DA DÍVIDA E PROMOÇÃO DE ATOS NECESSÁRIOS À 

PROTEÇÃO/REALIZAÇÃO DO CRÉDITO. PROTESTO E INSCRIÇÃO EM 

CADASTROS NEGATIVOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. 

IRRELEVÂNCIA. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. DECISÃO O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (MP) ajuizou ação civil 

pública contra ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (ATLÂNTICO), TELECOMUNICAÇÕES 

DE SÃO PAULO S.A. (TELESP) e BRASIL TELECOM S.A. (BRASIL 

TELECOM). Alegou que a ATLÂNTICO adquiriu créditos inadimplidos de 

várias empresas, notadamente da TELESP e da BRASIL TELECOM, e 

promoveu a respectiva cobrança sem antes notificar adequadamente os 

devedores, colher sua anuência ou verificar a procedência das dívidas, 

utilizando métodos constrangedores e incluindo atualização monetária e 

juros por índices indevidos. Ao final requereu: (a) a declaração de 

ineficácia das cessões de crédito celebradas sem notificação expressa, 

formal e pessoal dos devedores; (b) que a ATLÂNTICO se abstivesse de 

efetuar qualquer cobrança a consumidores que não tenham sido 

regularmente notificados, sob pena de de multa diária de R$ 10.000,00 

(dez mil reais); (c) que os consumidores não notificados não fossem 

inscritos em órgãos de restrição ao crédito ou, eventualmente, excluídos 

desses cadastros, sob pena de multa diária; (d) a condenação das rés ao 

ressarcimento de danos materiais e morais sofridos pelos consumidores; 

(e) a condenação das rés ao pagamento de compensação por dano moral 

coletivo em quantia a ser arbitrada judicialmente; (f) a atribuição de 

abrangência nacional às determinações e condenações impostas; e (g) 

que as rés fossem condenadas a dar ampla divulgação da decisão pelos 

meios de comunicação social (e-STJ, fls. 1/31). O juiz de primeiro grau 

julgou parcialmente procedentes os pedidos para (a) impedir a cobrança 

dos créditos cedidos sem notificação prévia, expressa e pessoal do 

devedor, isto é, sem a devida comprovação de que a notificação foi 

efetivamente recebida pelo indigitado devedor ou, no mínimo, enviada ao 

endereço deste e recebida por alguém em seu nome (e-STJ, fls. 

2.220/2.221); (b) impedir a inscrição de devedores não notificados em 

cadastros de restrição ao crédito e, bem assim, excluir aqueles 

eventualmente já inscritos; (c) condenar as rés ao pagamento de 

indenização pelos danos morais e materiais eventualmente causados; e 

(d) determinar a ampla divulgação da sentença, nos meios de 

comunicação. (e-STJ, fls. 2.197/2.225). O TJSP negou provimento aos 

recursos de apelação interpostos pelas partes em acórdão assim 

ementado: APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EFICÁCIA DA CESSÃO DE 

CRÉDITO EM RELAÇÃO AO CONSUMIDOR - SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA. LEGITIMIDADE E INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 

Hipótese em que a ação foi promovida visando à defesa de interesses 

difusos, coletivos e individuais homogêneos. Legitimidade e interesse 
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reconhecidos. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Cessão de crédito 

que não altera a condição de consumidor do devedor da obrigação cedida. 

Cessionário que assume o papel de fornecedor. Risco da atividade. 

CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. lnterpretação da 

legislação civil de acordo com a ótica consumerista. Necessidade de 

notificação qualificada para respeitar o direito de informação do 

consumidor e evitar a precarização de sua condição. Exegese do art. 290 

do CC. lmprescindibilidade da notificação real, prévia, formal e pessoal. 

DANO MORAL COLETIVO. Inocorrência. Abalo que se pode ser 

individualizado. Ausência de prova de dano que tenha afetado a 

coletividade. DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA EM CARATER PRINCIPALITER. 

lmpossibilidade. Ausência de notificação que deve ser verificada caso a 

caso. PRAZO E MULTA PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. Elementos 

necessários para dar força ao dispositivo de obrigações de fazer e não 

fazer. Medidas proporcionais e adequadas ao fim pretendido. Ausência de 

abuso. (e-STJ, fls. 2.931/2.696). Os embargos de declaração 

apresentados foram rejeitados (e-STJ, fls. 3.041/3.050). Irresignada, a 

BRASIL TELECOM interpôs recurso especial com fundamento no art. 105, 

III, a e c, do permissivo constitucional, alegando que o Tribunal de origem 

teria divergido da orientação jurisprudencial fixada pelo STJ e também 

violado os arts. 188, I; 290 e 293 do CC/02; 16 da Lei nº 7.347/1985; 43, § 

2º, 94 e 103 do CDC ao exigir que o consumidor/devedor fosse prévia e 

pessoalmente notificado da cessão de crédito para que essa cessão 

fosse considerada regular. Destacou que as cartas enviadas pela 

ATLÂNTICO, comunicando a ocorrência do negócio jurídico, e pelos 

órgãos de restrição ao crédito, advertindo a iminência das inscrições 

negativas, aliadas ao fato de que a cessão de crédito foi registrada e 

cartório, seriam suficientes para garantir a regularidade da operação. 

Acrescentou não haver necessidade de que o cedido aponha sua ciência 

na notificação que lhe é dirigida, como afirmado pelo acórdão recorrido 

(e-STJ, fls. 2.053/3.109). A TELESP também interpôs recurso especial, 

igualmente com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF. Alegou: (1) 

ofensa ao art. 535 do CPC/73, porque o Tribunal de origem teria rejeitado 

os embargos de declaração, ignorando a prova dos autos que 

comprovaria terem sido os consumidores notificados da cessão de crédito 

quando do recebimento da carta remetida pelos órgãos de restrição ao 

crédito; e (2) que o TJSP teria incorrido em divergência jurisprudencial e 

violação dos arts. 290 e 292 do CC; 4º, I, III, e VI; 6º, III, VI, e 42 do CDC ao 

exigir uma notificação qualificada pelo aviso de recebimento, para que a 

cessão de crédito fosse oponível ao devedor (e-STJ, fls. 3.176/3.213). A 

ATLÂNTICO, da mesma forma, interpôs recurso especial fundado nas 

alíenas a e c do permissivo constitucional. Sustentou que o Tribunal de 

origem teria (1) malferido o art. 535 do CPC/73 ao se omitir quanto à 

alegação de ofensa ao art. 170 da CF; (2) incorrido em dissídio pretoriano 

e contrariedade aos arts. 290; 292 e 293 do CC; 4º, I, III e VI; 6º, III e VI; 42 

e 43, § 2º, do CDC ao exigir uma notificação qualificada pelo aviso de 

recebimento, para que a cessão de crédito fosse oponível ao devedor; (2) 

violado os arts. 16 da Lei nº 7.347/85 e 103 do CDC ao deixar de limitar 

territorialmente os efeitos da decisão agravada (e-STJ, fls. 3.243/3.269). 

Apresentadas contrarrazões, os recursos especiais foram admitidos 

(e-STJ, fls. 3.506/3.508; 3.509/3.511; e 3.512/3.514). É o relatório. DECIDO. 

De plano, vale pontuar que as disposições do NCPC, no que se refere aos 

requisitos de admissibilidade dos recursos, são inaplicáveis ao caso 

concreto ante os termos do Enunciado Administrativo n. 2 aprovado pelo 

Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Tendo em vista a 

confluência das razões deduzidas nos recursos manejados, passo ao 

julgamento conjunto das irresignações, considerando a ordem de 

prejudicialidade das questões suscitadas. (1) Negativa de prestação 

jurisdicional A TELESP, nas razões do seu recurso especial, alegou que o 

Tribunal de origem teria violado o art. 535 do CPC/73, porque rejeitou os 

embargos de declaração, (1a) ignorando a prova dos autos que 

comprovaria terem sido os consumidores notificados da cessão de crédito 

quando do recebimento da carta remetida pelos órgãos de restrição ao 

crédito. A ATLÂNTICO, por sua vez, sustentou contrariedade ao mesmo 

dispositivo legal, porque (1b) não enfrentada a alegação de ofensa ao art. 

170 da CF. Vejamos: (1a) A alegação de que os consumidores foram 

notificados da cessão de crédito por ocasião do recebimento da carta de 

advertência emitida pelos órgãos de restrição ao crédito prevista no art. 

43, § 2º, do CDC, ao contrário do que dão a entender as razões do 

recurso especial, não constituem matéria fático-probatória. Muito pelo 

contrário, confunde-se com o próprio mérito da discussão travada na 

ação civil pública. (1b) A ATLÂNTICO, no seu recurso de apelação, não 

sustentou ofensa ao art. 170 da CF, de modo que o Tribunal de origem não 

estava obrigado a se manifestar sobre essa questão. Incabível, assim, 

falar em negativa de prestação jurisdicional com relação a esse ponto. (2) 

Eficácia da cessão de crédito em relação ao consumidor/cedido A questão 

mais importante trazida nos recursos especiais diz respeito aos requisitos 

formais que a notificação prevista no art. 290 do CC/02 deve atender para 

surtir efeitos em relação ao devedor/cedido. De acordo com o art. 290 do 

CC/02, a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, 

senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, 

em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita. A 

ineficácia assinalada pelo dispositivo em comento não significa, porém, 

que a dívida não possa ser exigida pelo credor/cessionário caso falte a 

notificação em referência. Significa, apenas, que o devedor poderá 

continuar a pagar a dívida diretamente ao cedente e opor as exceções de 

caráter pessoal que tinha em relação a ele consoante previsto no art. 294 

do CC/02. A ausência de notificação não é capaz, destarte, de isentar o 

devedor do cumprimento da obrigação ou impedir o credor/cessionário de 

praticar os atos necessários à cobrança ou à preservação dos direitos 

cedidos, como por exemplo o registro do seu nome, se inadimplente, em 

órgãos de restrição ao crédito. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. 

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DANO MORAL. CESSÃO DE CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. EFEITOS. ACÓRDÃO EMBARGADO EM 

CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ. 1. Consoante 

entendimento pacificado no âmbito da eg. Segunda Seção, a ausência de 

notificação da cessão de crédito não tem o condão de isentar o devedor 

do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu 

nome, se inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito. (AgRg nos 

EREsp 1.482.670/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, DJe 

24/9/2015); AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO 

MANTIDA. AFRONTA AOS ARTS. 282, 283 E 458, II, DO CPC. OFENSA AO 

ART. 290 DO CC. REGULAR CITAÇÃO. CIÊNCIA. CESSÃO EFICAZ. 

REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. 

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO 

NEGADO. (...) 2. Havendo regular citação do devedor inadimplente, 

acarretando sua inequívoca ciência daquele a quem deve pagar, não há 

que se falar em ineficácia da cessão de crédito a fim de eximi-lo do 

cumprimento da obrigação. Precedente. (AgRg no REsp 1183255/MT, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 17/10/2012) 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CESSÃO 

DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. EXIGIBILIDADE 

DA DÍVIDA. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. CITAÇÃO. CIÊNCIA DA CESSÃO. 

AGRAVO IMPROVIDO. 1. O objetivo da notificação prevista no artigo 290 

do Código Civil é informar ao devedor quem é o seu novo credor, a fim de 

evitar que se pague o débito perante o credor originário, impossibilitando o 

credor derivado de exigir do devedor a obrigação então adimplida. 2. A 

falta de notificação não destitui o novo credor de proceder aos atos que 

julgar necessários para a conservação do direito cedido. 3. A partir da 

citação, a parte devedora toma ciência da cessão de crédito e daquele a 

quem deve pagar. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 

104.435/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 18/12/2014) 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. I - A cessão de crédito 

não vale em relação ao devedor, senão quando a este notificada. II - Isso 

não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida quando faltar a 

notificação. Não se pode admitir que o devedor, citado em ação de 

cobrança pelo cessionário da dívida, oponha resistência fundada na 

ausência de notificação. Afinal, com a citação, ele toma ciência da cessão 

de crédito e daquele a quem deve pagar. III - O objetivo da notificação é 

informar ao devedor quem é o seu novo credor, isto é, a quem deve ser 

dirigida a prestação. A ausência da notificação traz essencialmente duas 

consequências: Em primeiro lugar dispensa o devedor que tenha prestado 

a obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário. 

Em segundo lugar permite que devedor oponha ao cessionário as 

exceções de caráter pessoal que teria em relação ao cedente, anteriores 

à transferência do crédito e também posteriores, até o momento da 

cobrança (inteligência do artigo 294 do CC/02). IV - Recurso Especial a 

que se nega provimento. (REsp 936.589/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 
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Terceira Turma, DJe 22/2/2011) De acordo com o Tribunal de origem, as 

cessões de crédito não poderiam ser consideradas eficazes sem 

notificação pessoal (com aviso de recebimento) aos cessionários, porque 

estes seriam classificados como consumidores na relação jurídica que 

mantinham com as sociedades cedentes condição esta que se perpetuou 

mesmo após a cessão do crédito. É preciso considerar, todavia, que o 

Direito das Obrigações brasileiro não reconhece ao devedor a faculdade 

de escolher a pessoa em face de quem se dará a prestação. Tanto assim 

que o artigo artigo 292 do CC/02 fala apenas em notificação, não em 

anuência ou autorização do cedido. De rigor concluir, nesses termos, que 

a cessão de crédito é negócio bilateral que diz respeito exclusivamente ao 

credor cedente e ao cessionário adquirente do crédito. O devedor, em 

princípio, não pode interferir nessa operação jurídica. O fato de o cedido 

ser considerado consumidor na relação jurídica que mantinha com as 

instituições cedentes e mesmo a manutenção dessa condição após a 

alteração subjetiva da relação obrigacional, não interfere na aplicação do 

entendimento destacado nos julgados citados anteriormente. Seja em uma 

relação de direito civil puramente considerada, seja em uma relação 

consumerista, a ausência da notificação do cedido não impede o 

cessionário de cobrar a dívida ou de promover os atos necessários à 

conservação dessa mesma dívida, como por exemplo a inscrição do 

devedor inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito. Assim, se a 

cobrança da dívida e a prática dos atos necessário à sua conservação 

não estão condicionadas nem mesmo à existência de notificação prévia, 

despiciendo acrescentar o fato de essa notificação carecer de formalismo 

ou pessoalidade tampouco cerceia a liberdade do credor em promover a 

cobrança da dívida ou os atos que repute necessários à satisfação do 

seu crédito. A notificação qualificada, com aviso de recebimento, a que 

faz referência o acórdão recorrido, conquanto mais afeita ao caráter 

protetivo do CDC, não pode ser razoavelmente exigida, porquanto sua 

inobservância não traz repercussão prática relevante. Nesses termos é 

de rigor concluir pelo descabimento dos pedidos formulados na petição 

inicial. (3) Eficácia territorial da sentença proferida na ação civil pública O 

recurso especial da ATLÂNTICO alega que estariam violado os arts. 16 da 

Lei nº 7.347/85 e 103 do CDC, porque a eficácia da sentença proferida na 

ação civil pública não foi limitada ao âmbito da competência territorial do 

seu órgão prolator. Acolhida a pretensão recursal no tocante à alegação 

de ofensa ao art. 290 do CC/02, fica prejudicado o exame desse tema. 

Nessas condições, DOU PROVIMENTO aos recursos especiais manejados 

pela BRASIL TELECOM, TELESP e ATÂNTICO, para julgar improcedentes 

todos os pedidos formulados na inicial da ação civil pública. Advirta-se 

que eventual recurso interposto contra esta decisão estará sujeito às 

normas do NCPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (arts. 

1.021, § 4º e 1.026, § 2º). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 04 de abril 

de 2018. Ministro MOURA RIBEIRO, Relator. (STJ - REsp: 1604899 SP 

2016/0129945-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 

12/04/2018). Diante disso com base na legislação processual civil e 

jurisprudência, tem se que a Reclamada procedeu de forma licita em face 

da sua conduta. Por outro lado, a parte autora não possui provas 

suficientes da alegação de que o crédito cedido é falso ou inexistente, 

pois sequer juntou aos autos provas de inexistência da relação jurídica ou 

Boletim de Ocorrência como meio de informação de uma suposta fraude. 

No caso dos autos, observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício 

regular de seu direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses 

autos, conforme determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, 

senão o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de 

Defesa do Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código 

Civil vigente. Por outro lado, o Reclamante não se desincumbiu do seu 

mister, conforme art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida 

cobrança em relação a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de 

proteção ao crédito já que declara em sua inicial que desconhece referido 

débito, motivo pelo qual, resta comprovado pela Reclamada que os débitos 

são legítimos e passíveis de cobrança. Feitas colocações do conjunto 

probatório fático, entendo que não há dúvida de que tal situação causou 

desconforto à parte promovente. No entanto esse dissabor não pode ser 

considerado como causador de dano moral indenizável. Pensamento 

contrário certamente provocaria a industrialização do dano moral, já que 

dissabores e/ou aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, 

ocorrem diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. III – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação da Autora como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito da Autora se 

funda na tese de que foi atingida em sua honra e se constatou que nada 

disto aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à 

informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. Porém, a Autora, 

com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. Assim, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora; Sem custas e honorários advocatícios, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 13 de dezembro de 

2018. Kelson Giordani Miranda da Si lva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT ,13 de dezembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000337-06.2018.811.0051 Polo Ativo: SILVIA REGINA MACELLONI DOS 

SANTOS Polo Passivo: ATIVOS S.A - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS Vistos e examinados. A questão controvertida despicienda 

prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme 

autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por SILVIA REGINA MACELLONI DOS SANTOS contra 

ATIVOS S.A - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva, afirma que agiu em seu exercício regular de direito, alega 

inexistência dos danos morais e a legalidade na cobrança ante a cessão 

de crédito, juntando declaração de cessão de crédito, entende ser 

incabível a inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência da 

ação, aplicação da Sumula 385 STJ e condenação à litigância de má-fé. É 

o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Do 

Mérito A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica, 

enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo pelas partes na 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo a aplicação 

da Lei ao caso concreto, fundamentando suas decisões na forma do 

Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe aplicação do artigo 489, § 1º do 

Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as 

provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do 

disposto no art. 375, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, que 

remete analogicamente ao antigo art. 335 do Código Processual Civil 

Anterior, em consonância ao precedente jurisprudencial, vejamos:. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar 
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as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da 

responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, 

b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do 

agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte Autora 

possui outras inscrições em seu nome e CPF junto aos órgãos de 

proteção de crédito SPC. Por outro lado, a parte autora não trouxe aos 

autos provas substanciais capazes de comprovar o dano, tais como 

comprovante de pagamento, ou neste caso, um boletim de ocorrência, já 

que declara em sua inicial o desconhecimento do débito. Já a reclamada 

fundamenta sua defesa em relação à inexistência de ilicitude e exercício 

regular de direito em face da cessão de crédito realizada com o BANCO 

DO BRASIL (Id 13536776, 13536782 e 13526785), conforme preconiza o 

Código Civil, alegando ainda que referido debito é legitimo em virtude da 

relação jurídica que a Autora possuía com o Banco cedente do crédito, 

juntando Termo de Cessão de Credito em sua defesa. Em sede de 

impugnação, a parte autora ratifica os pedidos iniciais, fundamentando 

ausência de documentos probatórios, tal como contrato, requerendo que 

seja afastado aplicação da sumula 385 STJ. Em analise dos autos, 

verifica-se nitidamente a documentação juntada aos autos pela Ré 

demonstra claramente que a Autora utilizou do serviço e produto do Banco 

cedente sem o devido pagamento, restando comprovado a relação jurídica 

entre o cedente do crédito ao Réu. Assim, insurge dos autos que, o Termo 

de cessão de crédito juntado pela Ré trazem em seu conteúdo dados 

pessoais da Autora, bem como extrato com valor em aberto dos produtos 

adquirido junto ao Banco cedente (Id 13536782 e 13526785). Diante disso, 

entendo que os documentos anexo aos autos, neste caso, há de ser 

admitida como meio de prova da contratação, afastando desta forma a 

possibilidade de aquisição fraudulenta, revelando claramente que houve 

não houve o cumprimento da obrigação pela reclamante, evidenciando que 

esta utilizou dos serviços/produtos sem a devida contraprestação. A título 

ilustrativo cito a jurisprudência da Turma Recursal do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, que por analogia, aplica-se ao caso, 

vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 - E 

M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ 

DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO 

CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito 

– R e l a t o r  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Todavia, extrai-se da documentação anexa aos autos que a 

origem da divida trata nitidamente de cessão de crédito, porém, é 

imperioso ressaltar que a ausência de notificação fincada no artigo 290 do 

Código Civil não significa que a divida não possa ser exigida pelo 

credor/cessionário caso inexista a notificação, pois a ausência de tal 

documento não é capaz de isentar o devedor do cumprimento de suas 

obrigações assumidas perante o credor originário. É preciso considerar 

que a legislação Civil não reconhece ao devedor o direito de escolha da 

pessoa o qual será dirigida o crédito posteriormente cedido, ocasião em 

que não pode o devedor interferir na relação jurídica entre cedente e 

cessionário, pois a relação jurídica entre aqueles que são possuidores do 

crédito e a ausência de notificação não impede ao cessionário cobrar a 

divida e promover os atos necessários à satisfação do crédito. Neste 

sentido, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça recentemente no 

julgamento do Recurso Especial 1.604.899 – SP de relatoria do Ministro 

Moura Ribeiro, vejamos: RECURSO ESPECIAL Nº 1.604.899 - SP 

(2016/0129945-7) RELATOR : MINISTRO MOURA RIBEIRO RECORRENTE : 

BRASIL TELECOM S/A ADVOGADOS : ANA TEREZA BASILIO E OUTRO 

(S) - RJ074802 BRUNO DI MARINO E OUTRO (S) - RJ093384 RECORRENTE 

: TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP TELEFÔNICA 

ADVOGADOS : SÉRGIO BERMUDES - SP033031A RENATO CALDEIRA 

GRAVA BRAZIL - SP305379 FABIANO DE CASTRO ROBALINHO 

CAVALCANTI - SP321754A CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - 

SP321744A GABRIEL JOSÉ DE ORLEANS E BRAGANÇA - SP282419A 

RECORRENTE : ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ADVOGADOS : MARIANA TAVARES 

ANTUNES E OUTRO (S) - SP154639 ARNOLDO WALD E OUTRO (S) - 

SP046560A ADVOGADOS : JULIA DE BAÉRE CAVALCANTI 

D'ALBUQUERQUE E OUTRO (S) - DF025719 ALEXANDRE DE MENDONÇA 

WALD E OUTRO (S) - SP107872 RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO INTERES. : MARIA ANDRESSA ALMEIDA 

GUIMARÃES LEITE INTERES. : ABC ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO 

CONSUMIDOR INTERES. : MAURO BARBOSA INTERES. : JOSÉ BENEDITO 

FERRAZ DE ALMEIDA INTERES. : JORGE NICOLAU CUDER FILHO INTERES. 

: ANDRÉA MEIRE LIMA PERES INTERES. : RAQUEL MARA SALLES DIAS 

INTERES. : PEDRO JOSÉ DA SILVA FILHO INTERES. : HENRIQUE MEIRELES 

GOMES DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. 

IRRESIGNAÇÕES SUMBETIDAS AO CPC/73. EFICÁCIA DE CESSÃO DE 

CRÉDITO REALIZADA SEM NOTIFICAÇÃO AO CEDIDO. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE 

COBRANÇA DA DÍVIDA E PROMOÇÃO DE ATOS NECESSÁRIOS À 

PROTEÇÃO/REALIZAÇÃO DO CRÉDITO. PROTESTO E INSCRIÇÃO EM 

CADASTROS NEGATIVOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. 

IRRELEVÂNCIA. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. DECISÃO O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (MP) ajuizou ação civil 

pública contra ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (ATLÂNTICO), TELECOMUNICAÇÕES 

DE SÃO PAULO S.A. (TELESP) e BRASIL TELECOM S.A. (BRASIL 

TELECOM). Alegou que a ATLÂNTICO adquiriu créditos inadimplidos de 

várias empresas, notadamente da TELESP e da BRASIL TELECOM, e 

promoveu a respectiva cobrança sem antes notificar adequadamente os 

devedores, colher sua anuência ou verificar a procedência das dívidas, 

utilizando métodos constrangedores e incluindo atualização monetária e 

juros por índices indevidos. Ao final requereu: (a) a declaração de 

ineficácia das cessões de crédito celebradas sem notificação expressa, 

formal e pessoal dos devedores; (b) que a ATLÂNTICO se abstivesse de 

efetuar qualquer cobrança a consumidores que não tenham sido 

regularmente notificados, sob pena de de multa diária de R$ 10.000,00 

(dez mil reais); (c) que os consumidores não notificados não fossem 

inscritos em órgãos de restrição ao crédito ou, eventualmente, excluídos 

desses cadastros, sob pena de multa diária; (d) a condenação das rés ao 

ressarcimento de danos materiais e morais sofridos pelos consumidores; 

(e) a condenação das rés ao pagamento de compensação por dano moral 

coletivo em quantia a ser arbitrada judicialmente; (f) a atribuição de 

abrangência nacional às determinações e condenações impostas; e (g) 

que as rés fossem condenadas a dar ampla divulgação da decisão pelos 

meios de comunicação social (e-STJ, fls. 1/31). O juiz de primeiro grau 

julgou parcialmente procedentes os pedidos para (a) impedir a cobrança 

dos créditos cedidos sem notificação prévia, expressa e pessoal do 

devedor, isto é, sem a devida comprovação de que a notificação foi 

efetivamente recebida pelo indigitado devedor ou, no mínimo, enviada ao 

endereço deste e recebida por alguém em seu nome (e-STJ, fls. 

2.220/2.221); (b) impedir a inscrição de devedores não notificados em 

cadastros de restrição ao crédito e, bem assim, excluir aqueles 

eventualmente já inscritos; (c) condenar as rés ao pagamento de 
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indenização pelos danos morais e materiais eventualmente causados; e 

(d) determinar a ampla divulgação da sentença, nos meios de 

comunicação. (e-STJ, fls. 2.197/2.225). O TJSP negou provimento aos 

recursos de apelação interpostos pelas partes em acórdão assim 

ementado: APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EFICÁCIA DA CESSÃO DE 

CRÉDITO EM RELAÇÃO AO CONSUMIDOR - SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA. LEGITIMIDADE E INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 

Hipótese em que a ação foi promovida visando à defesa de interesses 

difusos, coletivos e individuais homogêneos. Legitimidade e interesse 

reconhecidos. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Cessão de crédito 

que não altera a condição de consumidor do devedor da obrigação cedida. 

Cessionário que assume o papel de fornecedor. Risco da atividade. 

CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. lnterpretação da 

legislação civil de acordo com a ótica consumerista. Necessidade de 

notificação qualificada para respeitar o direito de informação do 

consumidor e evitar a precarização de sua condição. Exegese do art. 290 

do CC. lmprescindibilidade da notificação real, prévia, formal e pessoal. 

DANO MORAL COLETIVO. Inocorrência. Abalo que se pode ser 

individualizado. Ausência de prova de dano que tenha afetado a 

coletividade. DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA EM CARATER PRINCIPALITER. 

lmpossibilidade. Ausência de notificação que deve ser verificada caso a 

caso. PRAZO E MULTA PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. Elementos 

necessários para dar força ao dispositivo de obrigações de fazer e não 

fazer. Medidas proporcionais e adequadas ao fim pretendido. Ausência de 

abuso. (e-STJ, fls. 2.931/2.696). Os embargos de declaração 

apresentados foram rejeitados (e-STJ, fls. 3.041/3.050). Irresignada, a 

BRASIL TELECOM interpôs recurso especial com fundamento no art. 105, 

III, a e c, do permissivo constitucional, alegando que o Tribunal de origem 

teria divergido da orientação jurisprudencial fixada pelo STJ e também 

violado os arts. 188, I; 290 e 293 do CC/02; 16 da Lei nº 7.347/1985; 43, § 

2º, 94 e 103 do CDC ao exigir que o consumidor/devedor fosse prévia e 

pessoalmente notificado da cessão de crédito para que essa cessão 

fosse considerada regular. Destacou que as cartas enviadas pela 

ATLÂNTICO, comunicando a ocorrência do negócio jurídico, e pelos 

órgãos de restrição ao crédito, advertindo a iminência das inscrições 

negativas, aliadas ao fato de que a cessão de crédito foi registrada e 

cartório, seriam suficientes para garantir a regularidade da operação. 

Acrescentou não haver necessidade de que o cedido aponha sua ciência 

na notificação que lhe é dirigida, como afirmado pelo acórdão recorrido 

(e-STJ, fls. 2.053/3.109). A TELESP também interpôs recurso especial, 

igualmente com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF. Alegou: (1) 

ofensa ao art. 535 do CPC/73, porque o Tribunal de origem teria rejeitado 

os embargos de declaração, ignorando a prova dos autos que 

comprovaria terem sido os consumidores notificados da cessão de crédito 

quando do recebimento da carta remetida pelos órgãos de restrição ao 

crédito; e (2) que o TJSP teria incorrido em divergência jurisprudencial e 

violação dos arts. 290 e 292 do CC; 4º, I, III, e VI; 6º, III, VI, e 42 do CDC ao 

exigir uma notificação qualificada pelo aviso de recebimento, para que a 

cessão de crédito fosse oponível ao devedor (e-STJ, fls. 3.176/3.213). A 

ATLÂNTICO, da mesma forma, interpôs recurso especial fundado nas 

alíenas a e c do permissivo constitucional. Sustentou que o Tribunal de 

origem teria (1) malferido o art. 535 do CPC/73 ao se omitir quanto à 

alegação de ofensa ao art. 170 da CF; (2) incorrido em dissídio pretoriano 

e contrariedade aos arts. 290; 292 e 293 do CC; 4º, I, III e VI; 6º, III e VI; 42 

e 43, § 2º, do CDC ao exigir uma notificação qualificada pelo aviso de 

recebimento, para que a cessão de crédito fosse oponível ao devedor; (2) 

violado os arts. 16 da Lei nº 7.347/85 e 103 do CDC ao deixar de limitar 

territorialmente os efeitos da decisão agravada (e-STJ, fls. 3.243/3.269). 

Apresentadas contrarrazões, os recursos especiais foram admitidos 

(e-STJ, fls. 3.506/3.508; 3.509/3.511; e 3.512/3.514). É o relatório. DECIDO. 

De plano, vale pontuar que as disposições do NCPC, no que se refere aos 

requisitos de admissibilidade dos recursos, são inaplicáveis ao caso 

concreto ante os termos do Enunciado Administrativo n. 2 aprovado pelo 

Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 

março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na 

forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Tendo em vista a 

confluência das razões deduzidas nos recursos manejados, passo ao 

julgamento conjunto das irresignações, considerando a ordem de 

prejudicialidade das questões suscitadas. (1) Negativa de prestação 

jurisdicional A TELESP, nas razões do seu recurso especial, alegou que o 

Tribunal de origem teria violado o art. 535 do CPC/73, porque rejeitou os 

embargos de declaração, (1a) ignorando a prova dos autos que 

comprovaria terem sido os consumidores notificados da cessão de crédito 

quando do recebimento da carta remetida pelos órgãos de restrição ao 

crédito. A ATLÂNTICO, por sua vez, sustentou contrariedade ao mesmo 

dispositivo legal, porque (1b) não enfrentada a alegação de ofensa ao art. 

170 da CF. Vejamos: (1a) A alegação de que os consumidores foram 

notificados da cessão de crédito por ocasião do recebimento da carta de 

advertência emitida pelos órgãos de restrição ao crédito prevista no art. 

43, § 2º, do CDC, ao contrário do que dão a entender as razões do 

recurso especial, não constituem matéria fático-probatória. Muito pelo 

contrário, confunde-se com o próprio mérito da discussão travada na 

ação civil pública. (1b) A ATLÂNTICO, no seu recurso de apelação, não 

sustentou ofensa ao art. 170 da CF, de modo que o Tribunal de origem não 

estava obrigado a se manifestar sobre essa questão. Incabível, assim, 

falar em negativa de prestação jurisdicional com relação a esse ponto. (2) 

Eficácia da cessão de crédito em relação ao consumidor/cedido A questão 

mais importante trazida nos recursos especiais diz respeito aos requisitos 

formais que a notificação prevista no art. 290 do CC/02 deve atender para 

surtir efeitos em relação ao devedor/cedido. De acordo com o art. 290 do 

CC/02, a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, 

senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, 

em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita. A 

ineficácia assinalada pelo dispositivo em comento não significa, porém, 

que a dívida não possa ser exigida pelo credor/cessionário caso falte a 

notificação em referência. Significa, apenas, que o devedor poderá 

continuar a pagar a dívida diretamente ao cedente e opor as exceções de 

caráter pessoal que tinha em relação a ele consoante previsto no art. 294 

do CC/02. A ausência de notificação não é capaz, destarte, de isentar o 

devedor do cumprimento da obrigação ou impedir o credor/cessionário de 

praticar os atos necessários à cobrança ou à preservação dos direitos 

cedidos, como por exemplo o registro do seu nome, se inadimplente, em 

órgãos de restrição ao crédito. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. 

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DANO MORAL. CESSÃO DE CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. EFEITOS. ACÓRDÃO EMBARGADO EM 

CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ. 1. Consoante 

entendimento pacificado no âmbito da eg. Segunda Seção, a ausência de 

notificação da cessão de crédito não tem o condão de isentar o devedor 

do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu 

nome, se inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito. (AgRg nos 

EREsp 1.482.670/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, DJe 

24/9/2015); AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO 

MANTIDA. AFRONTA AOS ARTS. 282, 283 E 458, II, DO CPC. OFENSA AO 

ART. 290 DO CC. REGULAR CITAÇÃO. CIÊNCIA. CESSÃO EFICAZ. 

REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. 

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO 

NEGADO. (...) 2. Havendo regular citação do devedor inadimplente, 

acarretando sua inequívoca ciência daquele a quem deve pagar, não há 

que se falar em ineficácia da cessão de crédito a fim de eximi-lo do 

cumprimento da obrigação. Precedente. (AgRg no REsp 1183255/MT, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 17/10/2012) 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CESSÃO 

DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. EXIGIBILIDADE 

DA DÍVIDA. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. CITAÇÃO. CIÊNCIA DA CESSÃO. 

AGRAVO IMPROVIDO. 1. O objetivo da notificação prevista no artigo 290 

do Código Civil é informar ao devedor quem é o seu novo credor, a fim de 

evitar que se pague o débito perante o credor originário, impossibilitando o 

credor derivado de exigir do devedor a obrigação então adimplida. 2. A 

falta de notificação não destitui o novo credor de proceder aos atos que 

julgar necessários para a conservação do direito cedido. 3. A partir da 

citação, a parte devedora toma ciência da cessão de crédito e daquele a 

quem deve pagar. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 

104.435/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 18/12/2014) 

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. I - A cessão de crédito 

não vale em relação ao devedor, senão quando a este notificada. II - Isso 

não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida quando faltar a 

notificação. Não se pode admitir que o devedor, citado em ação de 

cobrança pelo cessionário da dívida, oponha resistência fundada na 

ausência de notificação. Afinal, com a citação, ele toma ciência da cessão 

de crédito e daquele a quem deve pagar. III - O objetivo da notificação é 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 314 de 669



informar ao devedor quem é o seu novo credor, isto é, a quem deve ser 

dirigida a prestação. A ausência da notificação traz essencialmente duas 

consequências: Em primeiro lugar dispensa o devedor que tenha prestado 

a obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário. 

Em segundo lugar permite que devedor oponha ao cessionário as 

exceções de caráter pessoal que teria em relação ao cedente, anteriores 

à transferência do crédito e também posteriores, até o momento da 

cobrança (inteligência do artigo 294 do CC/02). IV - Recurso Especial a 

que se nega provimento. (REsp 936.589/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 

Terceira Turma, DJe 22/2/2011) De acordo com o Tribunal de origem, as 

cessões de crédito não poderiam ser consideradas eficazes sem 

notificação pessoal (com aviso de recebimento) aos cessionários, porque 

estes seriam classificados como consumidores na relação jurídica que 

mantinham com as sociedades cedentes condição esta que se perpetuou 

mesmo após a cessão do crédito. É preciso considerar, todavia, que o 

Direito das Obrigações brasileiro não reconhece ao devedor a faculdade 

de escolher a pessoa em face de quem se dará a prestação. Tanto assim 

que o artigo artigo 292 do CC/02 fala apenas em notificação, não em 

anuência ou autorização do cedido. De rigor concluir, nesses termos, que 

a cessão de crédito é negócio bilateral que diz respeito exclusivamente ao 

credor cedente e ao cessionário adquirente do crédito. O devedor, em 

princípio, não pode interferir nessa operação jurídica. O fato de o cedido 

ser considerado consumidor na relação jurídica que mantinha com as 

instituições cedentes e mesmo a manutenção dessa condição após a 

alteração subjetiva da relação obrigacional, não interfere na aplicação do 

entendimento destacado nos julgados citados anteriormente. Seja em uma 

relação de direito civil puramente considerada, seja em uma relação 

consumerista, a ausência da notificação do cedido não impede o 

cessionário de cobrar a dívida ou de promover os atos necessários à 

conservação dessa mesma dívida, como por exemplo a inscrição do 

devedor inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito. Assim, se a 

cobrança da dívida e a prática dos atos necessário à sua conservação 

não estão condicionadas nem mesmo à existência de notificação prévia, 

despiciendo acrescentar o fato de essa notificação carecer de formalismo 

ou pessoalidade tampouco cerceia a liberdade do credor em promover a 

cobrança da dívida ou os atos que repute necessários à satisfação do 

seu crédito. A notificação qualificada, com aviso de recebimento, a que 

faz referência o acórdão recorrido, conquanto mais afeita ao caráter 

protetivo do CDC, não pode ser razoavelmente exigida, porquanto sua 

inobservância não traz repercussão prática relevante. Nesses termos é 

de rigor concluir pelo descabimento dos pedidos formulados na petição 

inicial. (3) Eficácia territorial da sentença proferida na ação civil pública O 

recurso especial da ATLÂNTICO alega que estariam violado os arts. 16 da 

Lei nº 7.347/85 e 103 do CDC, porque a eficácia da sentença proferida na 

ação civil pública não foi limitada ao âmbito da competência territorial do 

seu órgão prolator. Acolhida a pretensão recursal no tocante à alegação 

de ofensa ao art. 290 do CC/02, fica prejudicado o exame desse tema. 

Nessas condições, DOU PROVIMENTO aos recursos especiais manejados 

pela BRASIL TELECOM, TELESP e ATÂNTICO, para julgar improcedentes 

todos os pedidos formulados na inicial da ação civil pública. Advirta-se 

que eventual recurso interposto contra esta decisão estará sujeito às 

normas do NCPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (arts. 

1.021, § 4º e 1.026, § 2º). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 04 de abril 

de 2018. Ministro MOURA RIBEIRO, Relator. (STJ - REsp: 1604899 SP 

2016/0129945-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 

12/04/2018). Diante disso com base na legislação processual civil e 

jurisprudência, tem se que a Reclamada procedeu de forma licita em face 

da sua conduta. Por outro lado, a parte autora não possui provas 

suficientes da alegação de que o crédito cedido é falso ou inexistente, 

pois sequer juntou aos autos provas de inexistência da relação jurídica ou 

Boletim de Ocorrência como meio de informação de uma suposta fraude. 

No caso dos autos, observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício 

regular de seu direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses 

autos, conforme determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, 

senão o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de 

Defesa do Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código 

Civil vigente. Por outro lado, o Reclamante não se desincumbiu do seu 

mister, conforme art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida 

cobrança em relação a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de 

proteção ao crédito já que declara em sua inicial que desconhece referido 

débito, motivo pelo qual, resta comprovado pela Reclamada que os débitos 

são legítimos e passíveis de cobrança. Feitas colocações do conjunto 

probatório fático, entendo que não há dúvida de que tal situação causou 

desconforto à parte promovente. No entanto esse dissabor não pode ser 

considerado como causador de dano moral indenizável. Pensamento 

contrário certamente provocaria a industrialização do dano moral, já que 

dissabores e/ou aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, 

ocorrem diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do 

débito. II – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação do Autor como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica. Com efeito, o pleito do Autor se 

funda na tese de que foi atingido em sua honra e se constatou que nada 

disto aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à 

informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. Porém, o Autor, 

com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua pretensão, 

inexistindo desta forma, indícios de má-fé. Assim, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. III – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora; Sem custas e honorários advocatícios, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 12 de dezembro de 

2018. Kelson Giordani Miranda da Si lva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 13 de dezembro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 50344 Nr: 1927-09.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alisson Piacentini, Suzana Fatima de Camargo, 

Olavo Augusto Toneli, SERGIO PIACENTINI, LORENI FATIMA TONELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:MT 18603/B, FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - OAB:OAB/MT 

16.988, Gustavo R. Góes - OAB:56.918/PR, GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELI - OAB:OAB/MT 17.980-A, Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A/MT, MARIA AMÉLIA CASSIANA 

MASTROROSA VIANNA - OAB:OAB/MT 16555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:MT 6445A, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido formulado às fls. 114, determino a suspensão da presente 

feito até 27/12/2018.

Após, manifeste-se a parte independente de intimação.

 Intime-se.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 58799 Nr: 291-37.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE COMBUSTIVEIS RONCADOR 

EIRELI, LASSI SCHMIDT WEIRICH
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT-9108, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11954-B/MT

 Vistos, etc.

Há aparente antinomia normativa no Novo Código de Processo Civil entre o 

disposto no artigo 932, inciso V e artigo 1.010, §1º.

 Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento 

ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro 

grau, conterá:

(...)

§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 

15 (quinze) dias.

O artigo 932, indica que o relator facultará a apresentação de 

contrarrazões recursais, de outro lado, o artigo 1.010, §1º indica 

simplesmente que o apelado será intimado para apresentar contrarrazões, 

sem contudo, indicar qual seria o juízo responsável pela medida, se juízo 

“a quo” ou “ad quem”.

Nesse contexto, as recentes decisões do Egrégio Tribunal, tem sido no 

sentido de que seja prestigiada a regra do artigo 1.010, do Novo Código de 

Processo Civil.

Desta forma, acolhendo a posição dos Tribunais, proceda-se a intimação 

do Apelado, para, se querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.

Após, o decurso do prazo, com ou sem as contrarrazões, remetam-se os 

autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, para 

apreciação de recurso de apelação.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65523 Nr: 480-78.2018.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ ARCANJO SOBRINHO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Diante da inércia da parte autora, encaminhem-se os autos ao arquivo 

provisório.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 27600 Nr: 1469-31.2011.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tubertino Miguel da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1469-31.2011.811.0029 (27600)

Vistos, etc.

 Considerando a resposta da Ouvidoria Geral da Previdência Social de fls. 

148/v, INDEFIRO o pedido de fls. 145/147, cabendo a parte providenciar o 

necessário ao agendamento administrativo, necessário ao prosseguimento 

do feito.

 Intime-se a parte autora, na pessoa de seu Procurador, para impulsionar o 

feito.

 Às providências. Cumpra-se.

 Canarana, 10 de dezembro de 2018.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 53248 Nr: 276-05.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX MARTINS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Canarana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de Reclamação Trabalhista proposta por Alex Martins 

Ferreira em face da Prefeitura Municipal de Canarana/MT.

 Sentenciado o feito, cuja ação foi julgada improcedente, o autor interpôs 

embargos de declaração (fls. 146/151).

 Decido.

 Recebo os embargos declaratórios para reconhecer a incompetência 

absoluta deste Juízo, tendo em vista que se trata de demanda contra a 

Fazenda Pública, nos termos do artigo 2º, §4º da Lei 12.153/2009.

 Assim, declino a competência para aqueles Juizados Especializados.

Sem prejuízo, anulo a sentença de fls. 140/143.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intime-se.

 Às providências. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000604-44.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

campagro insumos agricolas ltda (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL DUARTE DA SILVA OAB - PR42085 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALTER LOPES SOARES (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado do 

polo ativo, para que providencie o depósito da Diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída do site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após o 

recolhimento da guia, comprovar nos autos o seu pagamento.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 71965 Nr: 4747-93.2018.811.0029

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADI ANTÔNIO TURRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEZIO DANIEL GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA ROBERTA 

ROCKENBACH PADILHA - OAB:18.109/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROBERTO UCKER - 

OAB:13315

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora requer a desistência da 

ação (fls. 46-verso).

Posto isso, homologo o pedido de desistência formulado pela parte e por 

consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, VIII, do NCPC.

Custas pela parte autora.

 Após trânsito em julgado, com as anotações de praxe, arquive-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 50738 Nr: 2134-08.2015.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENY DE SOUZA SILVA, MATEUS CORDEIRO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aurélio Cardoso de 

Rezende - OAB:OAB/MT 17.604-A

 49. Diante do exposto julgo procedente a presente denúncia para 

CONDENAR MATEUS CORDEIRO DA SILVA, por infringir o artigo 16, caput 

da Lei n.º 10.826/2003, fixando-lhe a reprimenda de 03 (três) anos de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa no valor mínimo legal a unidade, em regime 

inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, 

consistentes em prestação de serviço à comunidade e Limitação de fim de 

semana, na forma estabelecida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, 

CONDENAR GENY DE SOUZA SILVA, por infringir o artigo 14, caput da Lei 

n.º 10.826/2003, fixando-lhe a reprimenda de 02 (dois) anos de reclusão e 

10 (dez) dias-multa no valor mínimo legal a unidade, em regime inicial 

aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em 

prestação de serviço à comunidade e Limitação de fim de semana, na 

forma estabelecida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. 50. Com o 

trânsito em julgado desta sentença, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Gestor, oficie-se ao TRE (art. 15, III, da CF), aos Institutos Estadual e 

Nacional de Identificação, bem como aos demais órgãos de registro, 

comunicando-se o teor desta sentença para os devidos fins de direito e 

expeça-se a competente Guia de Execução Penal definitiva, observado o 

disposto nos artigos 105 e seguintes da Lei de Execução Penal (LEP), 

formando-se o respectivo processo executivo de pena, expedindo-se, 

desde já Guia de Execução Provisória.51. Após certificado o trânsito em 

julgado, expeça-se guia de Guia de Execução Penal, encaminhando-a à 

Vara de Execuções Penais deste Juízo. 52. Custas processuais pelos 

acusados.53. Transitada em julgado, arquive-se.P.R.I. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-45.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PLACIO DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Processo nº 1000106-45.2018.8.11.0029 Nos termos da legislação vigente 

e Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de 

intimar a parte Promovente, via DJE, na pessoa de seu Procurador 

WELDER CRISTIAN RODRIGUES, para que se manifeste no prazo legal, 

sobre as preliminares argüidas pelo Requerido em sua contestação, 

ID.17031473. CANARANA, 13 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000342-94.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO DARCIO RIBEIRO BASTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte Promovente, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador, para que se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias, sobre as preliminares argüidas pelo Promovido em sua 

contestação, ID. 16952277.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000478-91.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO SIMON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS ROOS OAB - MT0019739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte Promovente, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador, para que se manifeste no prazo legal, sobre 

as preliminares argüidas pelo Promovido em sua contestação, ID. 

17000170.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-77.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR FERREIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO(A))

FELLIPE DE ALMEIDA OAB - MT24591/O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1000175-77.2018.8.11.0029 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Registro, 

inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está 

obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Verifica-se que o presente caso é uma típica relação de 

consumo, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e 

fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto 

da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a 

parte requerente declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, pois não tem nenhuma pendência com a 

requerida. Relata que pretendia firmar contrato de mútuo no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), o que foi negado em razão da indevida restrição 

de crédito realizada pela parte requerida. Diante de tais fatos, a ação 

indenizatória além de danos morais, busca a reparação por danos 

materiais decorrentes dos prejuízos decorrentes da não liberação do 

financiamento, pleiteados no valor total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

pelos danos emergentes e lucros cessantes. No documento acostado à 

inicial ficou demonstrada a negativação do nome da parte requerente pela 

requerida. A parte requerida contesta, informando que a parte autora não 

demonstrou a inexistência de relação jurídica, quando de fato era seu 

ônus comprovar que a parte requerente contratou. Assim, a ré não se 

desincumbiu de seu ônus como determina o artigo 373, inciso II do CPC ou 

ainda pela regra da inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6 º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor, não se podendo, além do mais, 

exigir, daquele que alega (autor), prova de fato negativo. Afirma ainda, a 

parte ré ausência de responsabilidade civil em relação ao autor. Destarte, 

conquanto tenha a parte requerida alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a negativação 

em questão. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais do requerente para a referida contratação. A inserção do 

nome da parte requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 
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necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. A sistemática da responsabilidade civil nas relações 

de consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou de 

serviços independentemente da verificação de culpa, pelos danos 

causados aos consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do 

serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei 

n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa, como preceitua o artigo 

14. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do risco do 

empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade. Assim sendo, infere-se dos autos que houve 

defeito na prestação do serviço, recaindo sobre a Requerida o dever de 

adequá-lo, bem como de reparar os danos daí advindos. Observemos os 

paradigmas seguintes: Art. 17 do CDC: Para efeitos desta Seção, 

equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. O artigo 17 

do CDC equipara à condição de consumidor todas as pessoas que 

possam ter sido vitimadas pelos acidentes decorrentes do fato de produto 

ou serviço, para efeito da proteção conferida pelo CDC, como disposto 

expressamente no referido texto de lei no sentido de que a reparação do 

dano de natureza objetiva é extensiva aos consumidores por equiparação. 

Passam a ser abrangidos os chamados ‘bystander’ que são terceiros que, 

embora não estejam diretamente envolvidos na relação de consumo, são 

atingidos pelo aparecimento de um defeito no produto ou no serviço, 

figurando a parte Autora nessa hipótese. Assim, diante da 

responsabilidade objetiva da Requerida, verifico que, resta claro o direito 

da Requerente de ser indenizada a título de dano moral. Não há dúvida de 

que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que o 

requerente teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Feitas as ponderações 

supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em 

R$ 6.000,00. Quanto aos pedidos de indenizações por danos materiais, 

segue a improcedência. A jurisprudência pátria, seguindo o STJ tem a 

orientação firme de que é necessária a efetiva comprovação da 

ocorrência dos lucros cessantes e dos danos emergentes, não se 

admitindo indenização baseada em cálculos hipotéticos nem cálculos por 

presunção ou dissociados da realidade. No caso concreto, o patrimônio da 

vítima antes e depois do ilícito não sofreu alteração, pois a negativa do 

mútuo impediu tanto ao acréscimo dos bens quanto a aquisição da dívida 

equivalente (mútuo bancário). Nessa perspectiva, admitir-se o 

reconhecimento do dano emergente pelo valor que seria o objeto do mútuo 

frustrado seria, por via oblíqua, autorizar o enriquecimento ilícito. No 

mesmo sentido não há indenização em lucros cessantes, quando o 

referido dano é hipotético, incerto e futuro. Infere-se dos autos que a 

parte requerida já retirou o nome e CPF da parte autora dos órgãos de 

restrição ao crédito. Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão 

formulada na inicial, para: 1) declarar a INEXISTÊNCIA da RELAÇÃO 

JURÍDICA bem como dos DÉBITOS DISCUTIDOS nestes autos e determinar 

que a parte Ré realize o seu CANCELAMENTO, bem como se ABSTENHA 

de cobrar de qualquer forma débitos remanescentes da mesma e, 2) 

condenar a requerida pagar ao requerente, a título de danos morais, R$ 

6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza 

Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta 

seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 11 de 

dezembro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-64.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA REGINA CAETANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1000247-64.2018.8.11.0029 Visto. Dispensado o relatório em 

face do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. Trato de ação de 

conhecimento rito da Lei nº 9.099/1995. De plano, verifico que a parte 

Autora deixou de comparecer à audiência de conciliação designada e não 

apresentou justificativa plausível da sua ausência, consoante se observa 

no termo digitalizado nos autos. O Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais tem a seguinte redação: O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. Assim, tendo em vista a ausência da 

parte Requerente, quando da realização da Audiência, mesmo intimada 

para a realização desta, JULGO EXTINTO o presente processo, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. A Secretaria proceda a anotação. À submissão 

do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. 

P.R.I. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira 

da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que 

surta seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 

11 de dezembro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-82.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS NEVES GUEDES MENDANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1000304-82.2018.8.11.0029 Visto. Dispensado o relatório. Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência, passo a analisar o mérito. MÉRITO A parte reclamante pretende 

ver a parte reclamada condenada e judicialmente compelida ao pagamento 

de indenização por danos morais, por indevido encaminhamento e 

manutenção de seu nome e CPF nos cadastros e registros de 

inadimplentes. Alega que jamais contratou com a parte reclamada, nada 

justificando o encaminhamento do seu nome e CPF ao rol de consumidores 

inadimplentes. Opondo-se à pretensão reparatória, a parte reclamada 

afirma que o débito existe, decorrendo de legítima contratação e que o 

encaminhamento dos dados cadastrais da parte reclamante aos cadastros 

de consumidores inadimplentes configura exercício regular de direito. E a 

parte reclamada está com razão, posto que os documentos anexados no 

processo do qual se empresta prova (CONTRATO), devidamente assinada 

pela parte reclamante, cuja assinatura, mesmo a olhos leigos, é idêntica às 

lançadas na procuração, e documentos pessoais, cujos valores não 

foram adimplidos, o que justificou o encaminhamento do nome e CPF da 

parte reclamante ao rol de inadimplentes. Esta ação configura verdadeira 

aventura jurídica onde a parte reclamante pretende ser premiada com a 

condenação da parte reclamada em danos morais, caracterizando esta 

ação verdadeira má-fé da reclamante. Estando em aberto os valores, a 

inclusão do nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de restrição ao 

crédito configura-se exercício regular de direito. E por qualquer ângulo que 

se analise a questão, se evidencia a má-fé da parte reclamante, que 

distorce a sequência fática, obviamente para obter ganho indevido, 

consistente na tão almejada indenização por danos morais. Por fim, 
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destaco que a imprudência da parte reclamante é flagrante neste caso, já 

que, por injustificável comodismo, deixou de pagar o serviço prestado pela 

parte reclamada. Restando claro que o débito inequivocamente existe, não 

havendo, por consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao 

contrário, os autos evidenciam que a conduta da parte reclamada 

nitidamente configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código 

Civil), já que a parte reclamante, não quitou o débito aberto com a parte 

promovida, o que justificou o encaminhamento do nome da parte 

reclamante aos cadastros do SCPC. Isto posto, por todo o exposto, 

resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente os pedidos formulados na exordial. Condeno a parte 

reclamante, como litigante de má-fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado 

à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em 20% do valor da causa - art. 55 da Lei 9.099/95, verba que 

será paga em benefício dos procuradores da reclamada. Após o trânsito 

em julgado, a parte reclamante deverá ser intimada, através de seus 

advogados, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do artigo 

523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de cumprimento forçado da sentença, 

com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da obrigação. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza 

Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta 

seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 11 de 

dezembro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000098-68.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MEIDER MANUEL LEISTER PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLOR RODRIGUES FELICIANO OAB - MT24074/O (ADVOGADO(A))

VINICIUS DE ABREU PEREIRA OAB - MT25169/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Auto nº 1000098-68.2018.8.11.0029 Vistos. Dispensado o relatório na 

forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. O embargante opôs, dentro do 

prazo legal, embargos de declaração, contra a r. sentença prolatada 

nesses autos, fazendo pedido de reconsideração. Decido. Compulsando 

os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou contradição no 

tocante à análise explicitada no comando judicial invectivado. Quanto à 

pretendida reconsideração para revisão da decisão embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado. Diante do exposto, conheço dos presentes embargos, 

mas os rejeito, por entender inexistentes na espécie, as hipóteses 

legalmente admitidas para o manejo destes (obscuridade, ambigüidade, 

contradição ou omissão), ex vi do disposto no artigo 1.022 do Novo Código 

de Processo Civil, devendo permanecer o comando judicial atacado tal 

como está lançado. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95. P.R.I. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 

40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos legais. Publicação e 

intimação em sistema. Canarana, 12 de dezembro de 2018. Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-74.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE DA SILVA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1000171-74.2017.8.11.0029 Vistos. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. 

Ressai dos autos que a parte Embargante, JOSUE DA SILVA FARIAS, 

aduziu OMISSÃO quanto a sentença proferida no id nº 13696213 que 

julgou improcedente os pedidos condenando a parte Embargante no 

pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como custas processuais 

e honorários de advogado. Em que pese os argumentos da parte 

Embargante, estes não prosperam e tem o condão de rediscussão do 

mérito, portanto foram os Embargos de Declaração não acolhidos, posto 

que no provimento jurisdicional originário foi reconhecido o caráter devido 

da negativação que recaiu sobre o nome da parte Requerente; pois bem, 

conforme fundamentos já contidos na sentença proferida. Os presentes 

Embargos tem evidente cunho protelatório, uma vez que, deixam de 

apontar qualquer omissão na sentença questionada, limitando-se na nova 

tentativa de rediscutir o mérito, qual seja, alegar ausência de prova da 

existência de relação jurídica entre as partes, sendo que o meio cabível 

seria o Recurso Inominado. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE 

PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC. 

RECURSO NÃO ACOLHIDO. Se no acórdão não há o vício apontado pela 

Embargante, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido. 

Hipótese em que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, 

razão pela qual se aplica a regra do §2º do art. 1.026 do CPC. (TJMT - 

Procedimento do Juizado Especial Cível 467193520158110001/2017, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 27/10/2017, Publicado no DJE 

27/10/2017 - grifo nosso). No voto do acórdão acima ementado o douto 

Magistrado relator destacou: Portanto, no presente caso verifico que as 

razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com 

a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do 

julgado pela via inadequada dos embargos de declaração. Desse modo, 

não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não 

concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a 

interposição do recurso previsto em Lei. Por derradeiro, no caso é certo 

que o voto condutor do acórdão enfrentou fundamentadamente a 

responsabilidade da embargante, razão pela qual reconheço os embargos 

de declaração como manifestamente protelatórios e, nos termos do artigo 

1.026, § 2º do CPC, condeno a parte Embargante a pagar à Embargada a 

multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Conforme 

o modo permissivo e inovador, do § 3º do art. 292 do NCPC que 

estabelece que o juiz corrija, de ofício o valor da causa quando verificar 

que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao 

proveito econômico perseguido pelo autor, determino a retificação do valor 

dado a causa ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Diante do 

exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES 

PROVIMENTO mantendo-a da forma que fora lançada, uma vez que a 

sentença embargada não é omissa, resta evidenciada a má-fé e o 

propósito de procrastinar o feito, o que enseja a aplicação de multa, a 

parte Embargante, no pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o 

valor atualizado da causa à parte embargada, conforme disposto no art. 

1.026, § 2º do CPC. A Secretaria proceda a anotação. À submissão do 

Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza 

Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta 

seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 12 de 

dezembro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001290-51.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO, designada para o 

dia 24/1/2019, às 15:30 horas, a ser realizada no CEJUSC local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000173-25.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AMARO TAVARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0008548A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO(A))

MARCELO GUIMARAES MAROTTA OAB - AM10856 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de INTIMAR a parte 

autora para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO, designada para o 

dia 5/2/2019, às 15:00 horas, a ser realizada no CEJUSC local.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000963-09.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JODEMILSON DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O 

(ADVOGADO(A))

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO(A))

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO DONIZETI RIBEIRO DA SILVA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da devolução da correspondência que postou a carta de citação 

do requerido/executado constando "não procurado".

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64834 Nr: 837-15.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimeire Moraes Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa de Transporte Tarcisio Barbosa de 

Oliveira - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75518 Nr: 2625-30.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jusciney Mateus Martins Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de inimar as partes 

para manifestação acerca das informações ref. 67 dos autos (fl. Retro).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40249 Nr: 2833-53.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizabete Regina Cesar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão de fl. 27.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102694 Nr: 841-13.2018.811.0024

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNO LOPES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES RODRIGUES DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISVALDO PAIVA DE 

MENEZES - OAB:29518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA CAMPOS - OAB:11788, DARCI MELO MOREIRA - OAB:2626

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão ref. 15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18317 Nr: 993-47.2007.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o comprovante de situação 

cadastral do CPF do autor, dando conta que o titular é falecido, impulsiono 

os autos a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo legal 

e, em sendo o caso, promover a habilitação dos herdeiros ou requerer o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110441 Nr: 4182-47.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adil Rondon da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a defesa 

do acusado para manifestação acerca da certidão do Oficial de Justiça, 

ref. 55, diante da não intimação de uma testemunha da defesa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31617 Nr: 1022-29.2009.811.0024

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Emilene Souza Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Orlando Muraro Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILENE SOUZA BORGES - 

OAB:13186, Meyre Gorett Alves da Silva - OAB:3942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Orlando Muraro Silva - 

OAB:12130-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 57/2007-CGJ, tendo 

em vista o trânsito em julgado da r. sentença, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a requerente para, querendo, requerer o cumprimento 

da sentença no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 39401 Nr: 1908-57.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO 

contra GILMAR LUIZ SCHNEIDER, pelos motivos narrados na inicial.

À fl. 69, o exequente peticionou informando a quitação do débito pela parte 

executada, requerendo a extinção do processo.

É o breve relatório.

decido.

Tendo em vista que ficou consignado na petição de fl. 69 que a parte 

devedora satisfez a obrigação, JULGO EXTINTO o presente processo, 

com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC, em face da quitação do débito.

Condeno a executada ao pagamento das custas processuais, bem como 

honorários advocatícios já fixados no despacho inicial.

Proceda-se a baixa de eventuais penhora(s) e/ou restrição(ões) 

existentes nos autos. Com relação aos valores bloqueados, intime-se a 

parte executada para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, conta 

bancária para tanto e, após, proceda-se a transferência dos referidos 

valores.

Publique-se. Intimem-se.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado. Após, intime o executado 

para o recolhimento das custas, no prazo de 5 (cinco) dias.

Caso não haja a respectiva quitação, arquivem-se os autos fazendo 

constar a pendência no registro da Distribuição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 50560 Nr: 2022-59.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 Vistos, etc.

Indefiro pedido formulado pela parte para suspender o feito, pois 

decorreu-se o prazo requerido.

Intime-se a parte requerente para prosseguimento, devendo manifestar-se 

em 15 (quinze) dias, requerendo o que lhe for de direito.

Após certifique-se eventual decurso de prazo e intime-se com as 

advertências do art. 485, §1º do CPC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97833 Nr: 4832-31.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson de Souza Balduino, Jane Soares Barbosa 

Balduino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INES AMELIA NIGRO, Espólio de Hermann Liais 

Dutra Pimenta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:20889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 30 de janeiro de 2019, às14hs. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000620-13.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA HELENA DE AZEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT0011094A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINA ALVES DA SILVA (RÉU)

JOAO HONORATO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000620-13.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Defiro o pedido de dilação de prazo, conforme requerido pelo 

autor, por mais 30 (trinta) dias, para cumprimento da determinação ID N° 

14816609. II. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tragam os 

autos conclusos. O silêncio deverá ser certificado. III. Expeça-se o 

necessário. IV. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001114-72.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELTON SOUZA SAMPAIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO(A))

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1001114-72.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. De plano, é necessário destacar, que a postulação judicial do 

benefício de DPVAT apenas se justifica em caso de negativa 

administrativa do pagamento, a qual se mostra requisito indispensável para 

demonstração da pretensão resistida, a qualificar a lide e, por sua vez, do 

necessário interesse processual, condição da ação. Nesse sentido, tem 

entendido o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE 

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – NECESSIDADE – FALTADE INTERESSE 

DE AGIR RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUÍTA - SENTENÇA REFORMADA 

EM PARTE – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. “O requerimento 

administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da 

demanda judicial” (STJ–3ªTurma–AgRgnoREsp936.574/SP – Rel. Ministro 

PAULODE TARSOSANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). 2. 

Inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não 

há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do 

Poder Judiciário.” (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap 
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132648/2017, relator Desembargador João Ferreira Filho, DJe 4/7/2018 – 

sem grifo no original) Tal necessidade se impõe, sobretudo, em razão do 

Poder Judiciário não poder servir de órgão regulador da referida 

indenização, ainda mais em sendo de conhecimento público que o 

protocolo do requerimento pode ser realizado em qualquer das agências 

dos Correios, sendo dispensada inclusive a representação por advogado. 

Assim, é imprescindível, seja do ponto de vista fático – a autorizar a 

intervenção do Poder Judiciário –, seja do ponto de vista processual, para 

demonstração do interesse processual, a negativa administrativa para 

ajuizamento da presente ação indenizatória. Dessa forma, considerando 

que a parte autora não juntou com a inicial o referido documento, intime-a, 

por intermédio do advogado(a) constituído(a), para que, no prazo de 60 

(sessenta) dias, apresente nos autos, cópia do indeferimento 

administrativo, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção do feito, por ausência de interesse 

processual. Certifique-se eventual silêncio. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001119-94.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO ROBERTO DE OLIVEIRA MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO(A))

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1001119-94.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. De plano, é necessário destacar, que a postulação judicial do 

benefício de DPVAT apenas se justifica em caso de negativa 

administrativa do pagamento, a qual se mostra requisito indispensável para 

demonstração da pretensão resistida, a qualificar a lide e, por sua vez, do 

necessário interesse processual, condição da ação. Nesse sentido, tem 

entendido o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE 

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – NECESSIDADE – FALTADE INTERESSE 

DE AGIR RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUÍTA - SENTENÇA REFORMADA 

EM PARTE – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. “O requerimento 

administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da 

demanda judicial” (STJ–3ªTurma–AgRgnoREsp936.574/SP – Rel. Ministro 

PAULODE TARSOSANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). 2. 

Inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não 

há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do 

Poder Judiciário.” (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap 

132648/2017, relator Desembargador João Ferreira Filho, DJe 4/7/2018 – 

sem grifo no original) Tal necessidade se impõe, sobretudo, em razão do 

Poder Judiciário não poder servir de órgão regulador da referida 

indenização, ainda mais em sendo de conhecimento público que o 

protocolo do requerimento pode ser realizado em qualquer das agências 

dos Correios, sendo dispensada inclusive a representação por advogado. 

Assim, é imprescindível, seja do ponto de vista fático – a autorizar a 

intervenção do Poder Judiciário –, seja do ponto de vista processual, para 

demonstração do interesse processual, a negativa administrativa para 

ajuizamento da presente ação indenizatória. Dessa forma, considerando 

que a parte autora não juntou com a inicial o referido documento, intime-a, 

por intermédio do advogado(a) constituído(a), para que, no prazo de 60 

(sessenta) dias, apresente nos autos, cópia do indeferimento 

administrativo, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção do feito, por ausência de interesse 

processual. Certifique-se eventual silêncio. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001120-79.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARIA DE CASTRO MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO(A))

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1001120-79.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. De plano, é necessário destacar, que a postulação judicial do 

benefício de DPVAT apenas se justifica em caso de negativa 

administrativa do pagamento, a qual se mostra requisito indispensável para 

demonstração da pretensão resistida, a qualificar a lide e, por sua vez, do 

necessário interesse processual, condição da ação. Nesse sentido, tem 

entendido o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE 

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – NECESSIDADE – FALTADE INTERESSE 

DE AGIR RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUÍTA - SENTENÇA REFORMADA 

EM PARTE – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. “O requerimento 

administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da 

demanda judicial” (STJ–3ªTurma–AgRgnoREsp936.574/SP – Rel. Ministro 

PAULODE TARSOSANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). 2. 

Inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não 

há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do 

Poder Judiciário.” (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap 

132648/2017, relator Desembargador João Ferreira Filho, DJe 4/7/2018 – 

sem grifo no original) Tal necessidade se impõe, sobretudo, em razão do 

Poder Judiciário não poder servir de órgão regulador da referida 

indenização, ainda mais em sendo de conhecimento público que o 

protocolo do requerimento pode ser realizado em qualquer das agências 

dos Correios, sendo dispensada inclusive a representação por advogado. 

Assim, é imprescindível, seja do ponto de vista fático – a autorizar a 

intervenção do Poder Judiciário –, seja do ponto de vista processual, para 

demonstração do interesse processual, a negativa administrativa para 

ajuizamento da presente ação indenizatória. Dessa forma, considerando 

que a parte autora não juntou com a inicial o referido documento, intime-a, 

por intermédio do advogado(a) constituído(a), para que, no prazo de 60 

(sessenta) dias, apresente nos autos, cópia do indeferimento 

administrativo, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção do feito, por ausência de interesse 

processual. Certifique-se eventual silêncio. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000871-31.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DO NASCIMENTO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000871-31.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Recebo a inicial. II. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à 

parte autora, o que faço com base no artigo 98 do CPC. III. Observe-se a 

prioridade de tramitação do feito, anotando-se o necessário no neste 

sentido, já que a parte autora se enquadra na hipótese no art. 1.048, I, do 

CPC. IV. No que tange ao pedido de tutela de urgência, são necessários 

para sua concessão, conforme art. 300 do CPC, os seguintes requisitos: 

1) probabilidade do direito; 2) e o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. Com efeito, considerando os elementos de cognição 

existentes nos presentes autos, constata-se que não se faz presente, 

prima facie, a probabilidade do direito invocado, pois, in casu, infere-se 

imprescindível que a prova testemunhal complemente a documentação 

existente nos autos em relação atribuído à atividade rural, no sentido de 
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comprovar o implemento de todos os requisitos legais necessários à 

concessão do benefício almejado. Desta feita, indefiro o pedido de 

concessão de tutela de urgência. V. Tendo em vista o Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n° 01/2016, no qual a Advocacia Geral da União em 

Mato Grosso registra expressamente, em nome das entidades que 

representa, que não possui interesse na composição consensual por meio 

da audiência de que trata o art. 334 do CPC, deixo de determinar a 

designação de audiência de conciliação. VI. Cite-se a parte requerida para 

contestar a ação no prazo de 30 (trinta) dias (arts. 183, 335 e seguintes 

do CPC). VII. Contestada a ação, intime-se a parte requerente para 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias (arts. 350 e 351 CPC). VIII. 

Expeça-se o necessário. IX. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000579-46.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LECINDO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000579-46.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC, 

observa-se que as partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por profissionais habilitados a procurar em Juízo. 

Outrossim, observa-se que não há questões pendentes para esta fase 

processual, de modo que DECLARO saneado o processo. II. Dessa forma, 

intimem-se a partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir justificando a sua necessidade, sob 

pena de indeferimento. III. Certifique-se eventual silêncio. IV. Intimem-se. V. 

Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000481-61.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FORTUNATO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000481-61.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC, 

observa-se que as partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por profissionais habilitados a procurar em Juízo. 

Outrossim, observa-se que não há questões pendentes para esta fase 

processual, de modo que DECLARO saneado o processo. II. Dessa forma, 

intimem-se a partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir justificando a sua necessidade, sob 

pena de indeferimento. III. Certifique-se eventual silêncio. IV. Intimem-se. V. 

Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000681-68.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ATANASIO JUVENAL DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000681-68.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC, 

observa-se que as partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por profissionais habilitados a procurar em Juízo. 

Outrossim, observa-se que não há questões pendentes para esta fase 

processual, de modo que DECLARO saneado o processo. II. Dessa forma, 

intimem-se a partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir justificando a sua necessidade, sob 

pena de indeferimento. III. Certifique-se eventual silêncio. IV. Intimem-se. V. 

Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000203-60.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AQUINO BOM DESPACHO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT0009151A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000203-60.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC, 

observa-se que as partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por profissionais habilitados a procurar em Juízo. 

Outrossim, observa-se que não há questões pendentes para esta fase 

processual, de modo que DECLARO saneado o processo. II. Dessa forma, 

intimem-se a partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir justificando a sua necessidade, sob 

pena de indeferimento. III. Certifique-se eventual silêncio. IV. Intimem-se. V. 

Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000780-38.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDINA DIAS LESSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT0018969A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000780-38.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC, 

observa-se que as partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por profissionais habilitados a procurar em Juízo. 

Outrossim, observa-se que não há questões pendentes para esta fase 

processual, de modo que DECLARO saneado o processo. II. Dessa forma, 

intimem-se a partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir justificando a sua necessidade, sob 

pena de indeferimento. III. Certifique-se eventual silêncio. IV. Intimem-se. V. 

Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000908-58.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE DOS SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000908-58.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC, 

observa-se que as partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por profissionais habilitados a procurar em Juízo. 

Outrossim, observa-se que não há questões pendentes para esta fase 

processual, de modo que DECLARO saneado o processo. II. Dessa forma, 

intimem-se a partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 
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as provas que pretendem produzir justificando a sua necessidade, sob 

pena de indeferimento. III. Certifique-se eventual silêncio. IV. Intimem-se. V. 

Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001324-26.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS NUNES BELUFI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA BAYMA PIRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1001324-26.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Tendo em vista que o objeto da ação se refere à matéria 

relativa à criança em situação de risco, DECLINO da competência do Juízo 

da 2ª Vara desta Comarca para processamento da ação, determinando a 

redistribuição do feito para o Juízo da 1º Vara desta Comarca, a quem 

compete processar os feitos relativos à Infância e Juventude. III. 

Advirta-se a Sr.ª Gestora que os processos dessa natureza devem 

tramitar pelo sistema Apolo. IV. Ciência ao Ministério Público, 

procedendo-se a imediata redistribuição do feito. V. Expeça-se o 

necessário. VI. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 55248 Nr: 3053-17.2012.811.0024

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jader Barros Batista Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELSEN EUSTAQUIO DA 

SILVA - OAB:9813

 Vistos, etc.

Trata-se de guia de execução penal onde se fiscalizam as reprimendas 

impostas ao reeducando em epígrafe.

Os autos vieram conclusos para apreciação da petição de fl. 201 e 

documentos de fls. 204/210.

É o relatório.

DECIDO.

Conforme se observa do cálculo de liquidação de pena anexo, verifica-se 

que o reeducando cumpriu a totalidade da pena privativa de liberdade que 

lhe foi imposta.

 Desta feita, JULGO EXTINTAS a pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses 

de reclusão imposta ao recuperando JADER BARROS BATISTA SILVA na 

ação penal nº 1822-52.2012.811.0024 – cód.: 49898, da 2ª Vara de 

Chapada dos Guimarães.

Publique-se e intimem-se.

Nomeio a Defensoria Pública desta Comarca para finalidade específica de 

ser intimada da presente sentença, caso o reeducando não tenha 

advogado constituído.

No tocante aos dias-multa, certifique se houve o pagamento.

Em caso negativo, intime a reeuducando para efetuar o respectivo 

pagamento, no prazo de 10 (dez) dias, ou requerer o seu parcelamento, 

tudo a teor do que vem disposto nos arts. 50, caput, do CP e art. 169 da 

LEP.

Decorrido o prazo acima sem que tenha tomado qualquer providência o 

apenado, desde logo, e independentemente de nova conclusão, nos 

termos do art. 51 do CP, DETERMINO que se encaminhe fotocópia das 

peças necessárias à Procuradoria Geral do Estado - PGE.

RECOLHAM-SE EVENTUAIS MANDADOS DE PRISÃO EXPEDIDOS NESTE 

FEITO E NO PROCESSO DE CONHECIMENTO QUE LHE DEU ORIGEM.

Por fim, comunique-se ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ponta 

Porã-MS acerca da presente sentença.

Transitada em julgado esta sentença:

A) Proceda-se à baixa na culpa;

B) Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso;

C) Comuniquem-se aos institutos de identificação Estadual e Federal.

Após as providências acima, inclusive acerca do pagamento da multa, 

arquivem-se os autos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75544 Nr: 2641-81.2015.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Francisco de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 10 dias, informar nos autos dados bancários, banco, 

agência e conta corrente e o CPF do titular, para liberação dos valores 

depositados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 74671 Nr: 2250-29.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindaura Ribeiro de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consórcio dos Concessionários Volkswagen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ 

- OAB:8028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 Vistos, etc.

I. Intime-se a parte requerida para que manifeste acerca do pedido datado 

em 16.01.2018.

II. Sem prejuízo do acima exposto, intimem-se as partes para que, no prazo 

de 15 dias, especifiquem as provas que pretendem produzir justificando a 

sua necessidade, sob pena de indeferimento.

III. Após, venham os autos conclusos.

IV. Certifique-se eventual silêncio.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100656 Nr: 6095-98.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÔNIA APARECIDA DO NASCIMENTO, Sonia Aparecida 

do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consórcio Nacional Honda Ltda, 

CONCESSIONÁRIA AUTO CAMPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA JANE BRANDAO MARTINS 

GARCIA - OAB:7580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:9552

 Certifico e dou fé que em retificação ao termo de audiência de conciliação 

realizado no dia 05/12/2018, estavam presentes na audiência de 

conciliação a parte requerente Sonia Aparecida do Nascimento, a parte 

requerida Concessionária Auto Campo, representada em audiência pela 

Dra. Ana Paula Silva Queiroz, ausente a requerida Consorcio Nacional 

Honda Ltda.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100656 Nr: 6095-98.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÔNIA APARECIDA DO NASCIMENTO, Sonia Aparecida 

do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consórcio Nacional Honda Ltda, 

CONCESSIONÁRIA AUTO CAMPO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA JANE BRANDAO MARTINS 

GARCIA - OAB:7580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:9552

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 02 de abril de 2019, às13hs. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103546 Nr: 1261-18.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Centoriano Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Nogueira da Silva Neto, SABARÁ 

NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA DE CARVALHO DAL 

SECO - OAB:23124/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 23 de janeiro de 2019, às14hs30min. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 101010 Nr: 14-02.2018.811.0024

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NdS, ILCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO RAMIRES FONSECA - 

OAB:18969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I,. DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 13 

de fevereiro de 2019, às 14h30min.

II. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, apresentem o rol de 

suas testemunhas, caso ainda não o tenham feito (art. 357, §4°, CPC).

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, CPC).

O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho” (art. 450, CPC).

III. Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC, “cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”.

IV. Intimem-se as partes para o ato designado.

V. Expeça-se o necessário.

VI. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000786-45.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA FRANCIELLE SANTANA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000786-45.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pela 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, contra JESSICA 

FRANCIELLE SANTANA RODRIGUES, pelos motivos narrados na inicial. A 

decisão liminar foi deferida 28.8.2018 (ID N° 15026655). Em 27.9.2018 (ID 

N° 15596485), a parte exequente pugnou pela desistência da ação. É o 

relatório. Decido. Considerando o pedido de desistência da ação, 

homologo para que produza seus efeitos, com fundamento no art. 200, 

parágrafo único, do CPC. Por conseguinte, julgo extinto sem resolução do 

mérito o presente processo, o que faço com fulcro no art. 485, VIII, do 

CPC. Custas quitadas. Procedam-se às baixas de eventuais restrições e 

anotações nos sistemas dos órgãos competentes. Publique-se. 

Intimem-se. Decorrido o prazo para interposição de recurso, certifique-se 

o trânsito em julgado. Após, arquivem-se os autos, com as anotações de 

estilo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros 

dos Santos Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-07.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

POUSADA IPES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT0018288A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

1000310-07.2018.8.11.0024 REQUERENTE: POUSADA IPES LTDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS Certifico 

que o Recurso Inominado, bem como o seu preparo foram protocolados 

tempestivamente pela parte promovida - ID 15322955. Dessa forma, por 

economia e celeridade processual, intimo a parte contrária para que, 

querendo, apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez), nos termos do 

artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95. Chapada dos Guimarães-MT, 13 de 

dezembro de 2018. LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001144-10.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

OSMIL GONCALO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 24/01/2018, às 13h30min, na sala de audiências 

deste Juizado Especial, devendo comparecer acompanhados de seus(as) 

constituintes(s). Chapada dos Guimarães-MT, 13 de dezembro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002191-64.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WOOD-MIZER DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
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CORTANTES LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA ELIANE PERUFFO DA SILVEIRA OAB - RS105408 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMAR ARANTE DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Recolher Diligência Oficial 

de Justiça Processo n. 1002191-64.2018.8.11.0009 Certifico, para todos 

os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e bem como os art. 482 inciso VI e § 7º e art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes feito, 

intimando o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 5 

(cinco) dias, promova ao recolhimento do valor da diligência do Sr. oficial 

de justiça, observando a localidade de cumprimento do ato (Zona rural) A 

respectiva guia de recolhimento deve ser emitida no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no endereço eletrônico: 

www.tjmt.jus.br, na aba Serviços->Guias->Diligência-> Emissão de Guia 

d e  D i l i g ê n c i a ,  o u  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o :  ( 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao ), comprovando nos 

autos. COLÍDER, 13 de dezembro de 2018 PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Gestor(a) Judiciário(a) em Substituição

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001092-59.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS OAB - MT24920/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA NAIARA SOUZA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001092-59.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: CLEITON 

DE SOUZA EXECUTADO: JESSICA NAIARA SOUZA SILVA Vistos. 

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial/cumprimento de 

sentença promovida pelo exequente em desfavor da parte executada. A 

parte exequente informou que o(a) executado(a) obteve a extinção total 

da dívida por meio de composição amigável em processo diverso, razão 

pela qual manifestou-se pela extinção do feito. Ante o exposto, declaro 

EXTINTA A EXECUÇÃO, com análise de mérito, nos termos dos artigos 

924, inciso III do Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte 

executada ao pagamento de custas e despesas processuais, salvo se 

imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso 

beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos 

do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC. Condeno, outrossim, a parte executada em honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido, com fulcro no § 2º, do art. 

85, do NCPC, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; b) 

acessível o lugar da prestação do serviço; c) bom o grau de zelo do 

profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do 

serviço fornecido, os quais serão devidos a Defensoria Público do Estado 

de Mato Grosso, consoante art. 4º, inciso XXI, da LC nº 80/94. Após o 

trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel 

CNGC. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Colíder, 12 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000951-74.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BENETI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA FELIX GONCALVES OAB - MT17280/O (ADVOGADO(A))

LUIZ DA PENHA CORREA OAB - MT0008119A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO HENRIQUE DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000951-74.2017.8.11.0009. AUTOR(A): JOAO 

BATISTA BENETI RÉU: ROGERIO HENRIQUE DA SILVA Vistos. Trata-se de 

ação de execução de título extrajudicial/cumprimento de sentença 

promovida pelo exequente em desfavor da parte executada. A parte 

exequente informou que o(a) executado(a) obteve a extinção total da 

dívida por meio de composição amigável em processo diverso, razão pela 

qual manifestou-se pela extinção do feito. Ante o exposto, declaro 

EXTINTA A EXECUÇÃO, com análise de mérito, nos termos dos artigos 

924, inciso III do Novo Código de Processo Civil. Condeno o(a) 

executado(a) ao pagamento de custas e despesas processuais, salvo se 

imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso 

beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos 

do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC. Condeno, outrossim, o(a) executado(a) em honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido, com fulcro no § 2º, do art. 

85, do NCPC, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; b) 

acessível o lugar da prestação do serviço; c) bom o grau de zelo do 

profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do 

serviço fornecido, os quais serão devidos a Defensoria Público do Estado 

de Mato Grosso, consoante art. 4º, inciso XXI, da LC nº 80/94. 

Cientifique-se a Defensoria Pública. Após o trânsito em julgado, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Nos termos do art. 

317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, 

providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 12 de 

dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000972-16.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

THAIZE DE OLIVEIRA LANGARO OAB - MT0014756A (ADVOGADO(A))

Jose Roberto Alvim OAB - MT3285/O (ADVOGADO(A))

LUCIANA CARLA PIRANI NASCIMENTO OAB - MT0006578A 

(ADVOGADO(A))

POLIANA GALADINOVIC DE OLIVEIRA OAB - MS18794 (ADVOGADO(A))

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000972-16.2018.8.11.0009 Vistos. DEFIRO o pleito 

ministerial de Num. 16969940. Cumpra-se na forma requerida. 

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

REDESIGNO para o dia 23 DE MAIO DE 2019, às 14H, a audiência 

anteriormente agendada. Intimem-se. Cientifique-se o Ministério Público. 

Cumpra-se no que couber a decisão anterior. Colíder, 11 de dezembro de 

2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001054-47.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVAL ANTONIO SGUISSARDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLI BALTAZAR LERMEN (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Exequente de que a certidão requerida 

foi devidamente expedida conforme id. 17057226, estando disponível para 

impressão e devidas averbações e anotações, comprovando 

posteriormente nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização. Colider/MT, 13 de 

dezembro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Gestora 

Judiciária em Substituição
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000528-80.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLARICE DE SOUZA REVERSE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 13 de dezembro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001022-42.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS BISPO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

promova ao recolhimento do valor relativo a diligência do senhor Oficial de 

Justiça, através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos. COLÍDER, 13 de dezembro de 2018. Patrícia Novaes Costa 

Dominguez Analista Judiciário

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83682 Nr: 1040-56.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SUELY MARTINS BORCEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, do retorno dos 

autos do TRF a este Juízo, para que se manifeste, querendo, NO PRAZO 

DE 05 DIAS, sendo que os autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99606 Nr: 1901-37.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA ROSA DOS SANTOS DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47481 Nr: 1280-21.2008.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LETÍCIA LEVANDOWSKI SANTANA, CLARICE 

LEVANDOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89523 Nr: 2541-11.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CAETANO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:MT19960/0, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para que se 

manifeste, NO PRAZO LEGAL, acerca dos documentos protocolados pelo 

requerido (Recurso de Apelação) juntados aos autos em referência às fls. 

79/83, que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53774 Nr: 1208-63.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimação da parte autora para se manifestar sobre as 

folhas 195/202, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85158 Nr: 2563-06.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte autora para, querendo, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo 

requerido, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 88397 Nr: 1625-74.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS BOENOS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43811 Nr: 713-24.2007.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EP, JKP, DAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP(d, DPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGOR HUYNTER CARINHENA - 

OAB:8061-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA CIELO MANICA - OAB:3508

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADAS as partes REQUERENTE E REQUERIDA para que 

efetuem, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 413,40, sendo que cada parte importará o 

pagamento de 50% das Custas ou seja R$ 206,70 cada, conforme acordo 

e nos termos da r. sentença, bem como a diligência do Oficial de Justiça 

no valor de R$ 95,00 (noventa e cinco reais ou seja R$ 47,50 cada). Este 

valores deverão ser lançados em guia, totalizando R$ 413,20, para 

recolhimento de guia de custas. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF ou CNPJ 

do pagante. Clicar no item CUSTAS e incluir o valor. O sistema vai gerar 

um boleto único. Para o pagamento da Diligência do Oficial de Justiça, 

acessar o site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – DILIGÊNCIA”, clicar no 

item 01 (Emissão de Guia de Diligência), preencher os campos, o sistema 

vai gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar as guias pagas no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Colíder aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54326 Nr: 1763-80.2010.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERASMO PLÁCIDO, ARNALDO PLÁCIDO (Espólio de)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO PLÁCIDO, JAQUELINE KAUANE 

PLACIDO, DELMA APARECIDA PLACIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz André Bezerra Marques 

de Sá - OAB:8376-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HIGOR HUYNTER CARINHENA - 

OAB:8061-B/MT

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA às partes REQUERENTE E REQUERIDA, para que 

efetuem, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos), sendo que requerente pagará R$ 206,70 e a 

Requerida pagará R$ 206,70 conforme foi acordado (Custas pro-rata). e 

conforme r. sentença. Este valor deverá ser lançado em guia, para 

recolhimento de guia de Custas. Fica cientificado de que poderão acessar 

o site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF ou CNPJ 

do pagante. Clicar no item CUSTAS e incluir o valor. O sistema vai gerar 

um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar 

as guias pagas no protocolo geral do Fórum da Comarca de Colíder aos 

cuidados da CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54327 Nr: 1764-65.2010.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJANIRA PEREIRA PLÁCIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO PLÁCIDO, JAQUELINE KAUANE 

PLACIDO, DELMA APARECIDA PLACIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES 

DE SA - OAB:8376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HIGOR HUYNTER CARINHENA - 

OAB:8061-B/MT

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA às partes REQUERENTE E REQUERIDA, para que 

efetuem, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos), sendo que requerente pagará R$ 206,70 e a 

Requerida pagará R$ 206,70 conforme foi acordado (Custas pro-rata) e 

conforme r. sentença. Este valor deverá ser lançado em guia, para 

recolhimento de guia de Custas. Fica cientificado de que poderão acessar 

o site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF ou CNPJ 

do pagante. Clicar no item CUSTAS e incluir o valor. O sistema vai gerar 

um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar 

as guias pagas no protocolo geral do Fórum da Comarca de Colíder aos 

cuidados da CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48490 Nr: 2261-50.2008.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. C. M. EMPACOTADORA DE CEREIAS LTDA-ME, C. C. 

M. ARMAZENS GERAIS LTDA, CLAUDIR ALEXANDRE SVERSUT, 

SVERSUT & SVERSUT LTDA, MARCELO MARCOS SVERSUT, LEILA 

DENISE DUBIELLA SVERSUT, CHRISTIANE CARDERELLI SVERSUT, NEIDE 

MORTENI SVERSUT, CLÓVIS SVERSUT, EVANA JACINTA TIRAPELLE 

SVERSUT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO DE INVESTIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Bortolassi - 

OAB:1141-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERENTE (autor), para que efetue, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 11.452,37 (Onze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais 
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e trinta e sete centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença 

de folhas 83 verso. Este valor deverá ser lançado na guia única, sendo R$ 

11.452,37, para recolhimento de guia de custas. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

endereço www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF ou CNPJ 

do pagante. Clicar no item CUSTAS e incluir o valor. O sistema vai gerar 

um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar 

as guias pagas no protocolo geral do Fórum da Comarca de Colíder aos 

cuidados da CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50660 Nr: 1377-84.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCEDES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, que nesta data compareceu nesta secretária a Sr. Mercedes 

Teixeira, poratora do CPF/ 120.461.878/06, residente e domiciliada na 

chacára Santa Fé, estrada são Francisco,, Colíder/MT, telefone para 

contato 9 9912-8479, para Obter informações sobre o andamento 

processual, Onde na oportunidade INTIMEI-A sobre o levantamento do 

Alvará expedido em 30/05/2016, onde foi entregue a mesma, cópia de 

autorização do alvará de n. 67/2016.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94629 Nr: 2455-06.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, ANTONIO CALZOLARI - 

OAB:MT21254/0, Marly Gavioli - OAB:MT 18.740

 INTIMAÇÃO da defesa para manifestação na fase do art. 402 do CPP e/ou 

apresentação de memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85891 Nr: 3284-55.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN, LUIZ 

ANTONIO SALGUEIRO, BENEDITO MOREIRA BRITO, LUIZ DONIZETTI 

ROCHA, RICARDO CALDEIRA REZENDE, ADMAR AGOSTINI MANICA, 

OSMAR SERAFINI RODRIGUES, LUIZ PEDRO PAGLIOCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - OAB:MT 7.0l0, 

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - OAB:MT19960/0, CILSO 

PEREIRA DOS SANTOS - OAB:OAB/MT- 20.430, ELISANGELA DINARTE 

SOARES - OAB: MT - 11.875, FREDERICO STECCA CIONI - OAB:MT 

15848, ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - OAB:16.045/MT, JAYME 

RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR - OAB:MT-3735, NEUMA 

TEREZINHA PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B, RICARDO 

ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT, RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424

 INTIMAÇÃO das defesas dos réus Ismaili de Oliveira Donassan, Ricardo 

Caldeira Rezende e Benedito Moreira Brito para que no prazo legal 

apresente memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114135 Nr: 2964-29.2018.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 INTIMAÇÃO da defesa na pessoa do Dr. Silvio Eduardo Polidorio para que 

no prazo legal apresente resposta à acusação, eis que o réu informou ao 

Sr. Oficial de Justiça ser o seu advogado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100315 Nr: 2404-58.2016.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO LEITE SCHASKOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 INTIMAÇÃO da defesa para no prazo legal apresentar suas alegações 

finais.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002166-51.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1002166-51.2018.8.11.0009 Requerente: 

JOANA BATISTA DA SILVA Requerido: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte 

para comparecer à audiência de conciliação designada para DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 21/02/2019 Hora: 14:40, acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 12 de 

dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002167-36.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE DUARTE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLADAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME 

(REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1002167-36.2018.8.11.0009 Requerente: EUNICE 

DUARTE DE SOUZA Requerido: CLADAL ADMINISTRADORA E 

CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COLÍDER - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 21/02/2019 Hora: 15:00, 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 12 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002168-21.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE DUARTE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1002168-21.2018.8.11.0009 Requerente: EUNICE 

DUARTE DE SOUZA Requerido: ICATU SEGUROS S/A FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de 

conciliação designada para DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 21/02/2019 Hora: 

15:20, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor 

para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado 

(art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 12 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002169-06.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE DUARTE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1002169-06.2018.8.11.0009 Requerente: EUNICE 

DUARTE DE SOUZA Requerido: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA 

DO SUL FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para 

comparecer à audiência de conciliação designada para DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 21/02/2019 Hora: 15:40, acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 12 de 

dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002201-45.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA CONTENTE CANTARINO OAB - SP207647 (ADVOGADO(A))

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO(A))

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT0003844A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1002201-45.2017.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Os pedidos formulados pela parte autora não merecem acolhimento. É que 

ela não se desincumbiu de seu ônus probatório subjetivo, nos termos do 

art. 373, inciso I, do NCPC, inexistindo, no particular, demonstração da 

conduta abusiva a responsabilizar a parte acionada. Em síntese, o 

reclamante alega que comprou uma passagem de Cuiabá/MT (localizador 

do vôo R576EG, bilhete n°. 247-2433679850) para Aracajú/SE, com 

conexão em Brasília/DF, realizando o pagamento por meio de depósito 

bancário na conta da agência de viagem Lazer e Viagem Turismo-ME, no 

valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), com saída para o dia 

23/10/17, às 08h20min do aeroporto de Cuiabá/MT e chegada às 13h20min 

em Aracajú/SE. Relata que no momento de fazer o chec-in foi informado 

por um funcionário da reclamada que o mesmo não poderia embarcar, pois 

suas passagens haviam sido canceladas. Aduz que solicitou o reembolso 

das passagens com intuito de já adquirir outra com esta verba, no entanto, 

foi informado que o reembolso não seria imediato. Afirma que se viu 

obrigado a adquirir nova passagem no valor de R$ 854,43 (oitocentos e 

cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos). Observa-se que 

existem alguns pontos controvertidos nos autos, primeiro, o reclamante 

alega que seu bilhete era de número 247-2433679850, já a reclamada 

alega que era de n°. 247-2433679849, segundo, o reclamante alega que 

adquiriu as passagens em 06/10/2017, já a reclamada alega que as 

passagens foram adquiridas em 21/10/2017, adquiridas com pontos do 

programa amigo de Flavianna Lima e pagamento das taxas de embarque 

mediante o cartão de crédito de Alyne S. Mendes e canceladas as 

passagens no mesmo dia. Porém, tais contradições não influenciará na 

decisão, pois, pelo que se vê é que o reclamante e mais dois amigos, 

Márcio Ramos da Cruz e Arnaldo da Conceição (Id n°. 10872580) 

adquiriram os bilhetes da mesma agência de turismo e estavam juntos no 

dia de embarque. Outro fato que induz tal pensamento é que nos autos 

foram juntadas procuração e documentos pessoais de Arnaldo da 

Conceição, bem como o termo de reclamação realizado no Juizado 

Especial de Várzea Grande/MT está em nome dos três (Id n°. 10872580). 

Pelos documentos juntados pela reclamada o que tudo leva a crer é que 

provavelmente as responsáveis pela agência de turismo que o reclamante 

contratou (Agência Lazer e Viagem Turismo-ME) adquiriram os bilhetes no 

dia 21/10/2017 e no mesmo dia cancelaram a compra. Assim, ao contrário 

do que alega o reclamante que havia ocorrido “overbooking”, ou seja, que 

a reclamante havia vendido mais passagens do que programado, e por 

isso não conseguiu pegar o vôo programado, não ocorreu. O que 

aconteceu provavelmente foi que a agência de turismo que o reclamante 

havia contratado falhou na prestação de serviço com este e não efetivou 

a compra das passagens. Desta forma, não se pode responsabilizar a 

reclamada, pelos danos materiais e danos morais e eventualmente 

sofridos pelo reclamante, vez que esta não causou prejuízo algum à este, 

inclusive, o reclamante nem sequer impugnou os documentos juntados 

pela ré. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC. No mais, tendo em conta que foi 

juntada procuração e documentos pessoais em nome de outra pessoa e 

não do reclamante, abro VISTA para o advogado da parte autora, juntar a 

procuração e documentos pessoais, no prazo de 15 (quinze) dias. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, 

da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Intimem-se. 

Cumpra-se. O presente Projeto de Sentença será submetido à apreciação 
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do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

de Colíder/MT, na forma do art. 40 da Lei n°. 9.099/95 e do art. 8°, 

parágrafo único, da Lei Complementar n°. 270/2007. Colíder, 21 de 

novembro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos Maculan Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Colíder, 21 de novembro de 2018. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002201-45.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA CONTENTE CANTARINO OAB - SP207647 (ADVOGADO(A))

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO(A))

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT0003844A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1002201-45.2017.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Os pedidos formulados pela parte autora não merecem acolhimento. É que 

ela não se desincumbiu de seu ônus probatório subjetivo, nos termos do 

art. 373, inciso I, do NCPC, inexistindo, no particular, demonstração da 

conduta abusiva a responsabilizar a parte acionada. Em síntese, o 

reclamante alega que comprou uma passagem de Cuiabá/MT (localizador 

do vôo R576EG, bilhete n°. 247-2433679850) para Aracajú/SE, com 

conexão em Brasília/DF, realizando o pagamento por meio de depósito 

bancário na conta da agência de viagem Lazer e Viagem Turismo-ME, no 

valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), com saída para o dia 

23/10/17, às 08h20min do aeroporto de Cuiabá/MT e chegada às 13h20min 

em Aracajú/SE. Relata que no momento de fazer o chec-in foi informado 

por um funcionário da reclamada que o mesmo não poderia embarcar, pois 

suas passagens haviam sido canceladas. Aduz que solicitou o reembolso 

das passagens com intuito de já adquirir outra com esta verba, no entanto, 

foi informado que o reembolso não seria imediato. Afirma que se viu 

obrigado a adquirir nova passagem no valor de R$ 854,43 (oitocentos e 

cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos). Observa-se que 

existem alguns pontos controvertidos nos autos, primeiro, o reclamante 

alega que seu bilhete era de número 247-2433679850, já a reclamada 

alega que era de n°. 247-2433679849, segundo, o reclamante alega que 

adquiriu as passagens em 06/10/2017, já a reclamada alega que as 

passagens foram adquiridas em 21/10/2017, adquiridas com pontos do 

programa amigo de Flavianna Lima e pagamento das taxas de embarque 

mediante o cartão de crédito de Alyne S. Mendes e canceladas as 

passagens no mesmo dia. Porém, tais contradições não influenciará na 

decisão, pois, pelo que se vê é que o reclamante e mais dois amigos, 

Márcio Ramos da Cruz e Arnaldo da Conceição (Id n°. 10872580) 

adquiriram os bilhetes da mesma agência de turismo e estavam juntos no 

dia de embarque. Outro fato que induz tal pensamento é que nos autos 

foram juntadas procuração e documentos pessoais de Arnaldo da 

Conceição, bem como o termo de reclamação realizado no Juizado 

Especial de Várzea Grande/MT está em nome dos três (Id n°. 10872580). 

Pelos documentos juntados pela reclamada o que tudo leva a crer é que 

provavelmente as responsáveis pela agência de turismo que o reclamante 

contratou (Agência Lazer e Viagem Turismo-ME) adquiriram os bilhetes no 

dia 21/10/2017 e no mesmo dia cancelaram a compra. Assim, ao contrário 

do que alega o reclamante que havia ocorrido “overbooking”, ou seja, que 

a reclamante havia vendido mais passagens do que programado, e por 

isso não conseguiu pegar o vôo programado, não ocorreu. O que 

aconteceu provavelmente foi que a agência de turismo que o reclamante 

havia contratado falhou na prestação de serviço com este e não efetivou 

a compra das passagens. Desta forma, não se pode responsabilizar a 

reclamada, pelos danos materiais e danos morais e eventualmente 

sofridos pelo reclamante, vez que esta não causou prejuízo algum à este, 

inclusive, o reclamante nem sequer impugnou os documentos juntados 

pela ré. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC. No mais, tendo em conta que foi 

juntada procuração e documentos pessoais em nome de outra pessoa e 

não do reclamante, abro VISTA para o advogado da parte autora, juntar a 

procuração e documentos pessoais, no prazo de 15 (quinze) dias. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, 

da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Intimem-se. 

Cumpra-se. O presente Projeto de Sentença será submetido à apreciação 

do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

de Colíder/MT, na forma do art. 40 da Lei n°. 9.099/95 e do art. 8°, 

parágrafo único, da Lei Complementar n°. 270/2007. Colíder, 21 de 

novembro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos Maculan Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Colíder, 21 de novembro de 2018. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002201-45.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA CONTENTE CANTARINO OAB - SP207647 (ADVOGADO(A))

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO(A))

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT0003844A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1002201-45.2017.8.11.0009 POLO ATIVO: 

Nome: MARCIO RAMOS DA CRUZ POLO PASSIVO: Nome: AVIANCA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR MEIO DO 

ADVOGADO(A) da sentença judicial ID: 16587274, bem como, para juntar 

aos autos procuração e documentos pessoais do requerente, nos termos 

da r. sentença judicial. COLÍDER, 29 de novembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002201-45.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA CONTENTE CANTARINO OAB - SP207647 (ADVOGADO(A))

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO(A))

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT0003844A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1002201-45.2017.8.11.0009 Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO 

Os pedidos formulados pela parte autora não merecem acolhimento. É que 

ela não se desincumbiu de seu ônus probatório subjetivo, nos termos do 

art. 373, inciso I, do NCPC, inexistindo, no particular, demonstração da 

conduta abusiva a responsabilizar a parte acionada. Em síntese, o 

reclamante alega que comprou uma passagem de Cuiabá/MT (localizador 

do vôo R576EG, bilhete n°. 247-2433679850) para Aracajú/SE, com 
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conexão em Brasília/DF, realizando o pagamento por meio de depósito 

bancário na conta da agência de viagem Lazer e Viagem Turismo-ME, no 

valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), com saída para o dia 

23/10/17, às 08h20min do aeroporto de Cuiabá/MT e chegada às 13h20min 

em Aracajú/SE. Relata que no momento de fazer o chec-in foi informado 

por um funcionário da reclamada que o mesmo não poderia embarcar, pois 

suas passagens haviam sido canceladas. Aduz que solicitou o reembolso 

das passagens com intuito de já adquirir outra com esta verba, no entanto, 

foi informado que o reembolso não seria imediato. Afirma que se viu 

obrigado a adquirir nova passagem no valor de R$ 854,43 (oitocentos e 

cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos). Observa-se que 

existem alguns pontos controvertidos nos autos, primeiro, o reclamante 

alega que seu bilhete era de número 247-2433679850, já a reclamada 

alega que era de n°. 247-2433679849, segundo, o reclamante alega que 

adquiriu as passagens em 06/10/2017, já a reclamada alega que as 

passagens foram adquiridas em 21/10/2017, adquiridas com pontos do 

programa amigo de Flavianna Lima e pagamento das taxas de embarque 

mediante o cartão de crédito de Alyne S. Mendes e canceladas as 

passagens no mesmo dia. Porém, tais contradições não influenciará na 

decisão, pois, pelo que se vê é que o reclamante e mais dois amigos, 

Márcio Ramos da Cruz e Arnaldo da Conceição (Id n°. 10872580) 

adquiriram os bilhetes da mesma agência de turismo e estavam juntos no 

dia de embarque. Outro fato que induz tal pensamento é que nos autos 

foram juntadas procuração e documentos pessoais de Arnaldo da 

Conceição, bem como o termo de reclamação realizado no Juizado 

Especial de Várzea Grande/MT está em nome dos três (Id n°. 10872580). 

Pelos documentos juntados pela reclamada o que tudo leva a crer é que 

provavelmente as responsáveis pela agência de turismo que o reclamante 

contratou (Agência Lazer e Viagem Turismo-ME) adquiriram os bilhetes no 

dia 21/10/2017 e no mesmo dia cancelaram a compra. Assim, ao contrário 

do que alega o reclamante que havia ocorrido “overbooking”, ou seja, que 

a reclamante havia vendido mais passagens do que programado, e por 

isso não conseguiu pegar o vôo programado, não ocorreu. O que 

aconteceu provavelmente foi que a agência de turismo que o reclamante 

havia contratado falhou na prestação de serviço com este e não efetivou 

a compra das passagens. Desta forma, não se pode responsabilizar a 

reclamada, pelos danos materiais e danos morais e eventualmente 

sofridos pelo reclamante, vez que esta não causou prejuízo algum à este, 

inclusive, o reclamante nem sequer impugnou os documentos juntados 

pela ré. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC. No mais, tendo em conta que foi 

juntada procuração e documentos pessoais em nome de outra pessoa e 

não do reclamante, abro VISTA para o advogado da parte autora, juntar a 

procuração e documentos pessoais, no prazo de 15 (quinze) dias. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, 

da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Intimem-se. 

Cumpra-se. O presente Projeto de Sentença será submetido à apreciação 

do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

de Colíder/MT, na forma do art. 40 da Lei n°. 9.099/95 e do art. 8°, 

parágrafo único, da Lei Complementar n°. 270/2007. Colíder, 21 de 

novembro de 2018. Marluce Núbia Baldo dos Santos Maculan Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Colíder, 21 de novembro de 2018. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002123-17.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDER JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANITA PAULA PEREIRA OAB - SP185112 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO 

VANGUARDA DA REGIAO DAS CATARATAS DO IGUACU E VALE DO 

PARAIBA-SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1002123-17.2018.8.11.0009 Requerente: EDER 

JOSE DA SILVA Requerido: COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO 

DE LIVRE ADMISSAO VANGUARDA DA REGIAO DAS CATARATAS DO 

IGUACU E VALE DO PARAIBA-SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação designada para DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

14/02/2019 Hora: 15:40, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 12 de dezembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002141-38.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR NUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL MARIA BATISTA (REQUERIDO)

JAMIL MARINS BATISTA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1002141-38.2018.8.11.0009 Requerente: 

VALDEIR NUNES DE SOUZA Requerido: RAQUEL MARIA BATISTA 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação designada para DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

19/02/2019 Hora: 14:00, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 12 de dezembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002170-88.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS MATTOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1002170-88.2018.8.11.0009 Requerente: 

VINICIUS MATTOS DOS SANTOS Requerido: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação designada para DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

21/02/2019 Hora: 16:00, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 
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condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 12 de dezembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002171-73.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DOS SANTOS MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1002171-73.2018.8.11.0009 Requerente: 

PATRICIA DOS SANTOS MESQUITA Requerido: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação designada para DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

21/02/2019 Hora: 16:20, acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. Colíder/MT, 12 de dezembro de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010201-17.2014.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGO DA SILVA GONCALVES GENUARIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINE DE OLIVEIRA FLORENCIO OAB - MT0010467A 

(ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 8010201-17.2014.8.11.0009 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, CONTRATOS DE CONSUMO, TELEFONIA, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / 

EXECUÇÃO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: Nome: 

JOAO RODRIGO DA SILVA GONCALVES GENUARIO EXECUTADA: Nome: 

OI S/A Finalidade: Intimar a parte executada, através do(a) 

Advogado(a)/procurador(a)/Defensor(a), para, que apresente os dados 

bancários para expedição de alvará, no termos da sentença de id. 

10580143, no prazo de cinco dias. Colíder, 13/12/2018.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010201-17.2014.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGO DA SILVA GONCALVES GENUARIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINE DE OLIVEIRA FLORENCIO OAB - MT0010467A 

(ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 8010201-17.2014.8.11.0009 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, CONTRATOS DE CONSUMO, TELEFONIA, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / 

EXECUÇÃO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: Nome: 

JOAO RODRIGO DA SILVA GONCALVES GENUARIO EXECUTADA: Nome: 

OI S/A Finalidade: Intimar a parte executada, através do(a) 

Advogado(a)/procurador(a)/Defensor(a), para, que apresente os dados 

bancários para expedição de alvará, no termos da sentença de id. 

10580143, no prazo de cinco dias. Colíder, 13/12/2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-81.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIAR LOURENCO BOSSA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA CAMILA BARGAMO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA PROCESSO n. 1000224-81.2018.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[INADIMPLEMENTO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: AGUIAR LOURENCO BOSSA - ME POLO PASSIVO: 

Nome: JESSICA CAMILA BARGAMO DE OLIVEIRA FINALIDADE: Intimar a 

parte requerente, através do advogado, para, querendo pugnar o que 

entender de direito, no prazo de cinco dias. Colíder, 13/12/2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010401-87.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010401-87.2015.8.11.0009. REQUERENTE: JOSE PEREIRA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A Vistos. Trata-se de ação de cumprimento de 

sentença promovida pela parte exequente em desfavor da parte 

executada. Devidamente intimada para se manifestar quanto aos 

comprovantes acostados pela parte executada, a parte exequente deu-se 

por satisfeita, pugnando ao fim pela expedição de alvará para 

levantamento dos valores. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e 

declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 

925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Proceda o(a) Sr(a). 

Gestor(a) Judiciário(a) com as providências necessárias para o 

levantamento do valor penhorado e vinculado a este processo à parte 

exequente. Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 24 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-69.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKSON ROBERTO DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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UNILEVER BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA VANESSA WINGENBACH DA SILVA OAB - MT16466/O-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884 (ADVOGADO(A))

TATHIANE LEMOS IBANEZ BARBOSA OAB - MT0005634A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL OAB - MT0014341A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010096-69.2016.8.11.0009. REQUERENTE: ERIKSON ROBERTO DA 

SILVA COSTA REQUERIDO: UNILEVER BRASIL LTDA. Vistos. Trata-se de 

ação de cumprimento de sentença promovida pela parte exequente em 

desfavor da parte executada. Devidamente intimada para se manifestar 

quanto aos comprovantes acostados pela parte executada, a parte 

exequente deu-se por satisfeita, pugnando ao fim pela expedição de 

alvará para levantamento dos valores. Ante o exposto, defiro o pedido 

formulado e declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, 

inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Proceda o(a) 

Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências necessárias para o 

levantamento do valor penhorado e vinculado a este processo à parte 

exequente. Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 24 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-69.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKSON ROBERTO DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNILEVER BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA VANESSA WINGENBACH DA SILVA OAB - MT16466/O-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884 (ADVOGADO(A))

TATHIANE LEMOS IBANEZ BARBOSA OAB - MT0005634A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL OAB - MT0014341A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010096-69.2016.8.11.0009. REQUERENTE: ERIKSON ROBERTO DA 

SILVA COSTA REQUERIDO: UNILEVER BRASIL LTDA. Vistos. Trata-se de 

ação de cumprimento de sentença promovida pela parte exequente em 

desfavor da parte executada. Devidamente intimada para se manifestar 

quanto aos comprovantes acostados pela parte executada, a parte 

exequente deu-se por satisfeita, pugnando ao fim pela expedição de 

alvará para levantamento dos valores. Ante o exposto, defiro o pedido 

formulado e declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, 

inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Proceda o(a) 

Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências necessárias para o 

levantamento do valor penhorado e vinculado a este processo à parte 

exequente. Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 24 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000171-03.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VINHA FILHO & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILDA ELIZABETE TARGA RODRIGUES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MAURICIO 

ALEXANDRE RIBEIRO PROCESSO n. 1000171-03.2018.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[CHEQUE, CONSTRIÇÃO / PENHORA / AVALIAÇÃO / INDISPONIBILIDADE 

DE BENS]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Exequente: 

Nome: VINHA FILHO & CIA LTDA - EPP Executada: Nome: ILDA ELIZABETE 

TARGA RODRIGUES FINALIDADE: Intimar a parte exequente, através do 

advogado legalmente constituído nos autos, por todo o teor da Certidão de 

Oficial de Justiça de id. 15136299, para, querendo pugnar o que entender 

de direito, no prazo de 15 dias. Colíder/MT., 13/12/2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001583-66.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TURINI & TURINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

JULIANO DA SILVA TURINI OAB - 910.119.221-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL POLICIANO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DR. FERNANDO KENDI 

ISHIKAWA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL PROCESSO n. 

1001583-66.2018.8.11.0009 POLO ATIVO: Nome: TURINI & TURINI LTDA - 

ME POLO PASSIVO: Nome: LOURIVAL POLICIANO DE OLIVEIRA 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PROCURADORA DA PARTE AUTORA para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da manifestação acostada nos autos 

no id. 17018279.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118634 Nr: 1414-82.2018.811.0046

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA SPERAFICO LTDA, LEVINO JOSÉ 

SPERAFICO, DILSO SPERAFICO, ITACIR ANTONIO SPERAFICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON NOBORU YABUTA, FABIO HIDEKI 

YABUTA, SERGIO SATOCHI YABUTA, EDUARDO MASSASHI YABUTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - 

OAB:16362, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos para intimar o 

advogado da parte autora para proceder a retirada da carta precatória 

para distribuição no juízo deprecado, bem como, comprovar a distribuição 

nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31582 Nr: 2617-94.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALENTIM WINGENBACH, LUIS ANTONIO 

PINZON ZAMO, JOSÉ ODIL DA SILVA, ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI, 

LUCIA CAPELETTI, DANIELA MARKUS SILVA ZAMO, IZABEL 

WINGENBACH DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:OAB/SP 226.117, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417/B, 

PEDRO GARCIA TATIM - OAB:MT/8187-B, RODRIGO MOURA DE 

VARGAS - OAB:14.912-A/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9.724/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo impulsiono o presente feito intimando a parte 

executada para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, com relação a 

petição de fls.297.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120304 Nr: 2155-25.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 5447B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO o denunciado para apresentar 

contrarrazões ao RESE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64522 Nr: 2687-72.2013.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA FLORES MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

COMODORO PREVI, BERENICE MANZANO C. OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE QUEIROZ DOS 

SANTOS - OAB:10.299/MT, GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 Certifico que a impugnação ao cumprimento da sentença foi 

tempestivamente oposta. Assim, considerando o disposto no artigo 203 § 

4º do CPC e o artigo 16 da portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte 

exequente para se manifestar acerca da impugnação aportada pelo 

executado, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69356 Nr: 2557-48.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA SÃO CAMILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT, ROMILDO SOUZA GROTA - 

OAB:4333-B/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 16 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte requerida para se manifestar 

acerca da petição de fls. 103 juntada nos autos, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38931 Nr: 3629-75.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS A. S. PIOVEZAN - ME, MATEUS 

AUGUSTO SANTOS PIOVEZAN, EDUARDO JODE THOMAZI PIOVEZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O, JOÃO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - OAB:20.746/O, 

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - OAB:20395/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º, II da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte exequente para que tome 

ciência, bem como se manifeste, no prazo de 15 dias, acerca das 

certidões do sr. Oficial de justiça de fls. 169 e 173.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 81655 Nr: 3802-60.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TENDE TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Vistos.

Tendo em vista o pedido de fls. 228/229, DETERMINO a expedição do 

alvará judicial referente ao valor que se encontra depositado.

Intime-se a parte requerente a fim de que seja cumprido o artigo 450, § 3º 

da CNGC que elenca:

“Art. 450. Os depósitos judiciais somente serão liberados, por meio de 

Alvará Judicial expedido pelo Juiz da respectiva Unidade Jurisdicional 

(assinalado de punho ou eletronicamente), em nome do beneficiário ou seu 

advogado, desde que a procuração outorgada a este esteja em 

consonância com o que dispõe o art. 105 do CPC e do art. 5º, § 2º do 

Estatuto da OAB.

[...] § 3º O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a 

liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu 

sucessor, se possível, através de qualquer meio de comunicação.”

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 83043 Nr: 18-41.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENIL DE OLVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a dilação de prazo solicitada.

P. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 78461 Nr: 2553-74.2015.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS – NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DE SA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:94.243/SP, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O, JAYME 

FERREIRA DA FONSECA NETO - OAB:270.628/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora pessoalmente para que se manifeste em 5 dias 

requerendo o que entender pertinente, nos termos do artigo 485, III, do 

CPC, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2358 Nr: 3511-75.2006.811.0046
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS VALJÃO, LUIZ FRANCISCO 

VALJÃO, GILMAR FRANCISCO VALJÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIMAR FERREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/RO 3380, JOSÉ FRANCISCO CÂNDIDO - 

OAB:OAB/RO 234/A

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos, com o fim de intimar 

a(s) parte(s) do retorno dos autos para 1ª Instância afim de requerer(em) 

o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60755 Nr: 2547-72.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR DE LUQUE FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos, com o fim de intimar 

a(s) parte(s) do retorno dos autos para 1ª Instância afim de requerer(em) 

o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 68703 Nr: 2056-94.2014.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUE FRANCISCO FORTUNATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:MT/11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguarde-se o resultado do recurso juntado nos autos de código 40019.

P. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 2291 Nr: 8-61.1997.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT, THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:OAB/MT 23580

 Vistos. (...) Decido. Consoante se verifica nos autos, o acusado foi 

condenado à pena privativa de liberdade de 06 anos de reclusão. 

Analisando o caso sob a égide do artigo 109, inciso III, do Código Penal, 

claramente se observa que está prescrito o direito estatal de punir o autor 

do fato pelo crime praticado. O artigo 109, inciso V, do Código Penal assim 

prescreve, verbis: Art. 109 - A prescrição, antes de transitar em julgado a 

sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, 

regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, 

verificando-se: III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a 

quatro anos e não excede a oito; § 1o A prescrição, depois da sentença 

condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de 

improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em 

nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou 

queixa. A denúncia foi recebida em 20/06/1997, à decisão de pronúncia foi 

proferida em 30/11/1999 e a sentença condenatória foi prolatada em 

06/11/2018, já tendo transitado em julgado para a acusação. Verifica-se 

que entre a decisão de pronuncia e a prolação da sentença já transcorreu 

quase 19 (dezenove) anos. Diante do Exposto, julgo extinta a punibilidade 

de Jairo Ferreira dos Santos, qualificado nos autos, ante a ocorrência da 

prescrição da pretensão punitiva estatal, o que faço com fulcro assente 

no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso III, §1º e artigo 110, caput, 

todos do Código Penal. Após o trânsito em julgado da presente decisão, 

proceda a escrivania as baixas e anotações necessárias, comunicando o 

cartório distribuidor, arquivando-se os autos. Notifique a defesa e 

Ministério Publico desta decisão. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1746 Nr: 1180-23.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO JONK, MAX GUNTER JONK, MARIA 

DOLORES JONK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O, CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B, LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - OAB:6757-B 

MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 16 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte exequente para se manifestar 

acerca dos documentos juntados nos autos as fls. 349/372, no prazo de 

15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 96736 Nr: 5137-80.2016.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GARON MAIA, GARON MAIA FILHO, ANTONIO 

BARBOSA MAIA, RAFAEL BARBOSA MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Camilo Carlos Óbice - Inventariante 

Antônia Romero Óbice, GENTIL CARLOS DALLA VECCHIA, Alzira Zamian 

Dalla Vecchia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SENA DE ANDRADE - 

OAB:312043, RAFAEL BARBOSA MAIA - OAB:OAB/SP 297653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES - OAB:MT 1938-A, 

MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT

 Vistos.

Tendo em vista que ambas as partes pediram a dilação do prazo, reitero a 

decisão anterior e, com fulcro no art. 477 §1º, intime-se as partes para 

manifestarem acerca do laudo pericial acostado no prazo comum de 15 

dias, sob pena de preclusão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40526 Nr: 1540-45.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEREIRA GIONÉDIS ADVOCACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIR ZAMO WINGENBACH, WALENTIM 

WINGENBACH, IZABEL WINGENBACH DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:MT/8187-B

 CERTIFICO que decorreu in albis o prazo para a executada Izabel 

Wingenbach da silva efetuar o pagamento da dívida em 03 dias. Bem como 

Intimo a parte exequente para recolher o valor correspondente à diligência 

a fim de que seja cumprido os demais atos necessários do mandado, em 5 

dias. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar 

o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir 

a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123630 Nr: 3588-64.2018.811.0046
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMAO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal prazo sem 

manifestação, desde já informo que os autos serão arquivados.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001151-33.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAU BBA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO ADRIANO MAROSTICA (REQUERIDO)

 

Fica a parte interessada intimada a comprovar o pagamento da diligência 

do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001409-43.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

R. L. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINEUSA DE OLIVEIRA OAB - MT23952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. M. D. A. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001409-43.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: REGIANE LOPES SANTOS EXECUTADO: MANOEL ANTONIO 

MOREIRA DE ARAUJO Vistos. Cuida-se de pedido de cumprimento 

definitiva de sentença requerida por LEIVISSON LOPES ARAÚJO e 

EMERSON LOPES ARAÚJO neste ato representados por sua genitora 

REGIANE LOPES SANTOS contra MANOEL ANTONIO MOREIRA DE 

ARAUJO todos devidamente qualificados. Decido. De pronto, no meu 

entendimento a presente demanda ajuizada pelo autor, trata-se na 

verdade de mero requerimento de cumprimento de sentença, 

considerando que visa, sobretudo, que a requerida cumpra “o quantum” 

em sentença prolatada nos autos de cód. 110985. Verifico que não se 

trata de cumprimento provisório de sentença, pois ausentes seus 

requisitos. Nesse pórtico, tratando-se de requerimento de cumprimento 

definitivo de sentença, mister que tal peça seja encartada nos autos de 

conhecimento, devendo em tais autos dar o devido cumprimento da 

sentença. Desta feita, determino o arquivamento dos autos, com as baixas 

e cautelas estilares, devendo a parte autora/exequente apresentar o 

presente requerimento de cumprimento de sentença nos autos de 

conhecimento de cód. 110985 oriundo da 2ª vara desta comarca. 

Decorrido o prazo para interposição de recurso cabível, remetam-se os 

autos ao arquivo. Às providências. (assinado digitalmente) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000427-29.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. D. S. I. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELI MARIA DA SILVA DE SOUZA OAB - 029.339.731-70 

(REPRESENTANTE)

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA OAB - RO8385 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. L. B. I. (EXECUTADO)

 

Fica a parte autora intimada a juntar o cálculo atualizado do débito, 

inclusive com eventual acréscimo de 10%, se determinado e satisfeito os 

requisitos.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79657 Nr: 3037-89.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE REGINALDO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE QUEIROZ DOS 

SANTOS - OAB:10.299/MT

 Fica a parte requerida intimada a manifestar-se quanto ao cálculo de 

pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73791 Nr: 641-42.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON GILMAR JARDIM PRIAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA ECHER - OAB:12274

 Fica a parte requerida intimada a manifestar-se quanto ao cálculo de 

pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84517 Nr: 513-85.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI BATEZ DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:MT 13.071

 Fica a parte requerida intimada a manifestar-se quanto ao cálculo de 

pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106508 Nr: 3794-15.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS LAURINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte requerida intimada a manifestar-se no que entender de direito 

em cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89432 Nr: 2004-30.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARVALHO SOUZA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B, LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - OAB:6757-B 

MT, Murilo Pierucci de Souza - OAB:8797-A

 Fica a parte requerida intimada a manifestar-se quanto ao cálculo de 

pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78380 Nr: 2517-32.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTENIR DE OLIVEIRA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT
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 Fica a parte requerida intimada a manifestar-se quanto ao cálculo de 

pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106954 Nr: 4037-56.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON MARTINS DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 Fica a parte requerida intimada a manifestar-se sobre o cálculo de pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113974 Nr: 6981-31.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANO SEVERO PESSOA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 Fica a parte requerida intimada a manifestar-se quanto ao cálculo de 

pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113727 Nr: 6863-55.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE APARECIDA MACIEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 Fica a parte requerida intimada a manifestar-se quanto ao cálculo de 

pena.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112727 Nr: 6438-28.2017.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE DAS CHAGAS VELOZO, ESPOLIO DE 

DANIEL VELOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON VELOZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN LETICIA DOS SANTOS 

MORAES - OAB:24.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a Certidão de Decurso de Prazo de ref: 37, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para promover o 

andamento do feito, conforme determinado na decisão de ref: 33.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116404 Nr: 489-86.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEDSON CARNEIRO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O

 Fica a parte requerida intimada a manifestar-se quanto ao cálculo de 

pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 113313 Nr: 6663-48.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO LISSARAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 VISTOS.

Trata-se de Processo Executivo de Pena tendo como recuperando 

CLAUDIO LISSARAÇA condenado a pena unificada de 04 (um) meses de 

detenção, substituída em prestação de serviços à Comunidade.

 Audiência admonitória, págs. 27/28.

Cálculo de pena, ref. 70.

O Ministério Público manifestou-se favorável à extinção da punibilidade 

ante o cumprimento da reprimenda imposta.

 É a síntese do necessário.

Decido.

Atento aos autos verifico que o reeducando já deu total cumprimento a 

reprimenda imposta, conforme págs. 46/50, sem qualquer indicação de 

descumprimento.

Assim, considerando que o recuperando deu total cumprimento a pena 

imposta, julgo por sentença, extinta a punibilidade de CLAUDIO 

LISSARAÇA.

 Com o trânsito em julgado, não havendo mais nenhuma pendência, o que 

deverá ser certificado, faça as anotações necessárias e comunicações 

de estilo, arquivando-se o feito com as devidas baixas.

Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115390 Nr: 16-03.2018.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO BATISTA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO SCHUMANN JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-MT, TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - 

OAB:20395/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Rogério Schmidt - 

OAB:4.032/RO

 VISTOS.

De proêmio, ante a ausência de comprovação de hipossuficiência 

econômica do requerente, indefiro o pleito de justiça gratuita, mormente 

porque tal determinação já constou do feito de Código 105294, desta Vara 

que foi extinto justamente por ausência de comprovação de 

hipossuficiência do requerente.

Nessa senda, determino que o requerente recolha as custas do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 12 de dezembro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61534 Nr: 3363-54.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ XISTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELÍVIA VAZ SANTOS CASTRIANI 

- OAB:13230 MT, MARIA LINEIDE RAMOS DOS ANJOS MACHADO - 

OAB:4542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400/MG, DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13.296/MT

 Impulsiono o presente feito, para intimar a parte autora, para que, 

querendo, se manifeste pugnando o que entender de direito, no prazo de 

15 dias, conforme certidão de fl. 111.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25726 Nr: 2854-02.2007.811.0046
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO LOADYR DA SILVA 

JUNIOR - OAB:6757-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem manifestação do executado. 

Outrossim, impulsiono estes autos para intimar a parte autora, para dar o 

devido andamento do feito, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38151 Nr: 2849-38.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO CANDIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito para a parte requerente, caso queira, 

apresentar suas contrarrazões, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60179 Nr: 1930-15.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO ANTONIO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA ALVES MOREIRA 

DA SILVA - OAB:SP - 258420, MÁRIO CESAR TORRES MENDES - 

OAB:2.305/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A

 Impulsiono o presente feito para intimar a parte requerida, para efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 15 dias, conforme decisão de fl. 264.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39478 Nr: 494-21.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILCEO FERREEIRA DA SILVA, CLEOMAR LAZZARETTI 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIACIR DA SILVA, PARTE NÃO IDENTIFICADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA SUZAMAR DA ROCHA - 

OAB:12690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 Impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte requerente, na pessoa 

de seu advogado, para tomar ciência da sentença de fls. 81/85.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 62395 Nr: 473-11.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODELCIO PANNEBECKER, CLENI MARIA PANNEBECKER, 

ODELCIO ARTUR PANNEBECKER, FLAVIANE RAMALHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRA AGRICOLA RSP AGROPECUARIA 

LTDA, MILENIA AGROCIÊNCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:SP/76458

 Em face do exposto, com supedâneo no art. 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos iniciais e os pedidos da reconvenção.Diante 

da sucumbência recíproca, condeno as partes nas custas e despesas 

processuais que deverão ser rateadas e honorários advocatícios, os 

quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidos aos causídicos da 

parte contrária pelas partes, nos termos do art. 85, §2º, art.86 do 

CPC.Publique-se. Intimem-se.Escoado o prazo recursal, em nada sendo 

requerido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os 

autos.Cumpra-se.Comodoro/MT, 12 de dezembro de 2018.Antonio Carlos 

Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 86587 Nr: 1087-11.2016.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENILDO NUNES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Santos de Carvalho - 

OAB:18026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes 

embargos com fundamento no art.487, I, do CPC, para determinar que a 

correção monetária seja realizada pela TR, até 25/03/2015 e, a partir de 

então, corrigidos os valores pelo IPCA-E, e os juros de mora serão 

contados da citação válida, calculados com base nos índices da 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do artigo 1º-F, da Lei no 9.494/97, com a nova redação dada pela 

Lei no 11.960/2009. Isento de custas e despesas processuais. 

Traslade-se cópia desta sentença aos autos de cód. 76126, após, 

desapensem-se, e, posteriormente não havendo recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os 

autos.Publique-se. Registre-se.Intimem-se.Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-28.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELVINO ANTUNES DA SILVA (REQUERENTE)

JOAQUIM ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELI AUGUSTA BERGER DE FREITAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

1000106-28.2017.8.11.0046. REQUERENTE: ELVINO ANTUNES DA SILVA, 

JOAQUIM ALVES DA SILVA REQUERIDO: NELI AUGUSTA BERGER DE 

FREITAS Vistos. Considerando a manifestação apresentada pela 

advogada anteriormente nomeada, NOMEIO como defensora dativa da 

requerida a advogada Gabriela Leite Heinsch, a qual deverá intimada 

pessoalmente desta intimação. Às providências. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010352-03.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENEDIR HENRIQUE PALHARIM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO GARCIA TATIM OAB - MT0008187A (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010352-03.2013.8.11.0046. EXEQUENTE: AGRO-SUL PRODUTOS 

AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP EXECUTADO: 

ENEDIR HENRIQUE PALHARIM VISTOS. Apresente o exequente outros 

bens passíveis de penhora em 05 (cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010188-38.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO DE OLIVEIRA ELIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO(A))

ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))

DEBORA RENATA LINS CATTONI OAB - RN0005169A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010188-38.2013.8.11.0046. REQUERENTE: PABLO DE OLIVEIRA ELIAS 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A VISTOS. Suspendo o curso dos 

presentes autos enquanto determinada a suspensão, tendo em vista o 

teor da decisão interlocutória que admitiu o processamento de 

recuperação judicial da parte requerida, prolatada na Recuperação Judicial 

autos 1088556-25.2018.8.26.0100, da 1ª Vara de Falências e 

Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo no Estado de São 

Paulo, conforme noticiado pelo requerido/executado. Deste modo, 

intime-se a parte exequente, após o decurso do prazo de suspensão da 

recuperação judicial, para requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 dias. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010071-08.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDIR HENRIQUE PALHARIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010071-08.2017.8.11.0046. REQUERENTE: ENEDIR HENRIQUE PALHARIM 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Conforme se depreende das alegações apresentadas pelo 

requerido/exequente, o autor/requerido não é pessoa hipossuficiente de 

recursos. Desta feita, considerando o tamanho do imóvel rural pertence ao 

autor/requerido, REVOGO/SUSPENDO o benefício de assistência judiciária 

gratuita e defiro o pedido de cumprimento de sentença deduzido pelo 

requerido/exequente. Após, reautue-se o feito como cumprimento de 

sentença, invertendo-se os polos da demanda. Na sequência, intimem-se 

o devedor, na pessoa de seu advogado, e na sua ausência pessoalmente 

que este tem um prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento do 

débito, em não efetuando o pagamento, além da correção monetária e 

juros, haverá acréscimo de multa e honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento) para cada um, consoante o disposto no artigo 509, §1º, CPC. 

Em caso de pagamento parcial a multa e os honorários incidirão sobre o 

restante. Cientifique-se o devedor que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523, do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não 

efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, intimem-se a parte 

exequente para apresentar bens da parte executada passíveis de 

penhora em 05 (cinco) dias e na ocasião já apresentar cálculo atualizado 

e CPF/CNPJ do executado. Intime-se a parte vencida para que proceda 

com o recolhimento das custas processuais em que fora condenado pela 

Instância Superior, caso tenha ocorrido. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010365-94.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES BORDINHAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010365-94.2016.8.11.0046. EXEQUENTE: AGRO-SUL PRODUTOS 

AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP EXECUTADO: 

MOISES BORDINHAO Vistos. Trata-se de cumprimento de 

sentença/execução de título extrajudicial requerida por AGRO-SUL 

PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP em 

face de MOISES BORDINHAO todos devidamente qualificados. 

Derradeiramente, requereu a parte exequente à penhora online via sistema 

Bacenjud. É o relato do necessário. Decido. Com relação ao requerimento 

de restrição judicial via BACENJUD, tenho por bem em deferi-lo. Isto 

porque no rol de preferência de bens a serem penhorados encontra-se, o 

dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. 

Assim, sem mais delongas despiciendas, a restrição judicial por meio de 

bloqueio eletrônico de numerário via BACENJUD é medida que se impõe. 

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de restrição judicial de numerários 

existentes em contas bancárias de titularidade do executado e, para tanto 

PROCEDO com a realização de consulta mediante sistema BACENJUD das 

contas correntes e aplicações financeiras porventura existentes da parte 

executada, até o valor da execução. Após, será procedida à juntada aos 

autos do detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores em anexo 

a esta decisão, o qual, em sendo positivo, DESDE JÁ converto em penhora 

sem necessidade de lavratura de termo. Empós, diligencie o (a) senhor (a) 

gestor judicial (a) para o fim de que a instituição financeira depositária, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para 

a conta judicial. Em caso de consulta e em sendo bloqueado valores 

irrisórios estes imediatamente serão desbloqueados. Intime-se o devedor 

do bloqueio de numerários efetuado nestes autos, nos termos e para os 

fins do art. 854, §§ 2° a 4°, CPC. Por fim, intime-se a parte exequente via 

DJE se, tendo restado negativo, a restrição judicial online, para apresentar 

outros bens passíveis de penhora no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010557-37.2010.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE TECIDOS MOURA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA LEITE HEINSCH OAB - MT0012845A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA NOGUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR
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CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010557-37.2010.8.11.0046. EXEQUENTE: COMERCIO DE TECIDOS 

MOURA LTDA - ME EXECUTADO: AMANDA NOGUEIRA Vistos. Trata-se de 

cumprimento de sentença/execução de título extrajudicial requerida por 

COMERCIO DE TECIDOS MOURA LTDA – ME em face de AMANDA 

NOGUEIRA todos devidamente qualificados. Derradeiramente, requereu a 

parte exequente à penhora online via sistema Bacenjud. É o relato do 

necessário. Decido. Com relação ao requerimento de restrição judicial via 

BACENJUD, tenho por bem em deferi-lo. Isto porque no rol de preferência 

de bens a serem penhorados encontra-se, o dinheiro, em espécie ou em 

depósito ou aplicação em instituição financeira. Assim, sem mais delongas 

despiciendas, a restrição judicial por meio de bloqueio eletrônico de 

numerário via BACENJUD é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO 

o pedido de restrição judicial de numerários existentes em contas 

bancárias de titularidade do executado e, para tanto PROCEDO com a 

realização de consulta mediante sistema BACENJUD das contas correntes 

e aplicações financeiras porventura existentes da parte executada, até o 

valor da execução. Após, será procedida à juntada aos autos do 

detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores em anexo a esta 

decisão, o qual, em sendo positivo, DESDE JÁ converto em penhora sem 

necessidade de lavratura de termo. Empós, diligencie o (a) senhor (a) 

gestor judicial (a) para o fim de que a instituição financeira depositária, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para 

a conta judicial. Em caso de consulta e em sendo bloqueado valores 

irrisórios estes imediatamente serão desbloqueados. Intime-se o devedor 

do bloqueio de numerários efetuado nestes autos, nos termos e para os 

fins do art. 854, §§ 2° a 4°, CPC. Por fim, intime-se a parte exequente via 

DJE se, tendo restado negativo, a restrição judicial online, para apresentar 

outros bens passíveis de penhora no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000008-09.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO PEREIRA DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYRA RINALDI BENTO OAB - MT23194/O (ADVOGADO(A))

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI OAB - MT22584/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER VALIANI FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000008-09.2018.8.11.0046. EXEQUENTE: PAULO PEREIRA DA CRUZ 

EXECUTADO: VAGNER VALIANI FERREIRA Vistos. Trata-se de 

cumprimento de sentença/execução de título extrajudicial requerida por 

PAULO PEREIRA DA CRUZ em face de VAGNER VALIANI FERREIRA todos 

devidamente qualificados. Derradeiramente, requereu a parte exequente à 

penhora online via sistema Bacenjud e Renajud. É o relato do necessário. 

Decido. Com relação ao requerimento de restrição judicial via BACENJUD, 

tenho por bem em deferi-lo. Isto porque no rol de preferência de bens a 

serem penhorados encontra-se, o dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira. Assim, sem mais delongas 

despiciendas, a restrição judicial por meio de bloqueio eletrônico de 

numerário via BACENJUD é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO 

o pedido de restrição judicial de numerários existentes em contas 

bancárias de titularidade do executado e, para tanto PROCEDO com a 

realização de consulta mediante sistema BACENJUD das contas correntes 

e aplicações financeiras porventura existentes da parte executada, até o 

valor da execução. Após, será procedida à juntada aos autos do 

detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores em anexo a esta 

decisão, o qual, em sendo positivo, DESDE JÁ converto em penhora sem 

necessidade de lavratura de termo. Empós, diligencie o (a) senhor (a) 

gestor judicial (a) para o fim de que a instituição financeira depositária, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para 

a conta judicial. Em caso de consulta e em sendo bloqueado valores 

irrisórios estes imediatamente serão desbloqueados. Intime-se o devedor 

do bloqueio de numerários efetuado nestes autos, nos termos e para os 

fins do art. 854, §§ 2° a 4°, CPC. Por fim, intime-se a parte exequente via 

DJE se, tendo restado negativo, a restrição judicial online, para apresentar 

outros bens passíveis de penhora no prazo de 05 (cinco) dias. Do pedido 

de restrição judicial de bens móveis via Renajud. O sistema Renajud é um 

sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao Departamento 

Nacional de Trânsito (Denatran). A ferramenta eletrônica permite consultas 

e envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos 

Automotores (Renavam), de ordens judiciais de restrições de veículos — 

inclusive registro de penhora — de pessoas condenadas em ações 

judiciais — http://www.cnj.jus.br/sistemas/renajud. Assim, sem mais 

delongas despiciendas, o arresto/bloqueio de bens realizado por meio de 

bloqueio eletrônico de bens via RENAJUD é medida que se impõe. I- 

DETERMINO a restrição judicial via Renajud de bens móveis de titularidade 

do executado e, para tanto PROCEDO com a realização de consulta 

mediante sistema RENAJUD de veículos cadastrados em nome da parte 

executada. Após, incontinenti será procedida à juntada aos autos do 

detalhamento da ordem judicial de bloqueio de bens em anexo a esta 

decisão, o qual, em sendo positivo, DESDE JÁ converto em penhora. 

Empós, intimem-se as partes, para se manifestar nos autos no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, devendo ser observado com relação ao 

executado o art. 841, §§ 1º e 2º do CPC no prazo de 10 (dez) dias – art. 

847, CPC. Ressalto desde já que se os veículos porventura encontrados 

estiverem restritos por alienação fiduciária, procederei apenas com a 

restrição de transferência cuja penhora ficará restrita aos direitos 

creditórios sobre o bem, devendo a serventia lavrar o respectivo termo e 

intimar as partes, além de expedir mandado de intimação ao credor 

fiduciário, para que este proceda à anotação respectiva, bem como 

informe a este juízo em 15 (quinze) dias, existência de saldo devedor, 

advertindo-o desde já que antes de proceder com a baixa do gravame 

deverá comunicar este juízo. Manifestado o interesse na penhora do 

veículo constrito, intime-se o exequente para comprovar o valor de 

mercado na forma do art. 871, IV, CPC. Após, lavre-se o termo de penhora 

e proceda com a apreensão e remoção do bem móvel penhorado, o qual 

ficará em poder do exequente – art. 840, II, CPC devendo ser elaborada 

certidão circunstanciada da situação atual do veículo. Se necessário o for 

expeça carta precatória, cujo prazo para cumprimento fixo em 30 (trinta) 

dias. Intime-se o exequente para manifestar se tem interesse na 

adjudicação. Demonstrado interesse na adjudicação, intime-se a 

executada, em obediência ao disposto no art. 876, §1º, do CPC, para 

ciência e eventual manifestação quanto ao referido pedido de adjudicação, 

no prazo de 15 dias, sob as penas da lei. Não pretendendo a adjudicação, 

intime-se o exequente para fins do art. 880 do CPC, podendo requerer a 

alienação particular do(s) bem (ns) penhorado(s), nos autos. Intime-se. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010147-03.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SCHUCK COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCIA APARECIDA SILVA GUEDES SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010147-03.2015.8.11.0046. EXEQUENTE: SCHUCK COMERCIO DE 

ROUPAS LTDA - ME EXECUTADO: MERCIA APARECIDA SILVA GUEDES 

SANTOS Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença/execução de título 

extrajudicial requerida por SCHUCK COMERCIO DE ROUPAS LTDA – ME em 

face de MERCIA APARECIDA SILVA GUEDES SANTOS todos devidamente 

qualificados. Derradeiramente, requereu a parte exequente à penhora 

online via sistema Bacenjud. É o relato do necessário. Decido. Com relação 

ao requerimento de restrição judicial via BACENJUD, tenho por bem em 

deferi-lo. Isto porque no rol de preferência de bens a serem penhorados 

encontra-se, o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira. Assim, sem mais delongas despiciendas, a restrição 

judicial por meio de bloqueio eletrônico de numerário via BACENJUD é 

medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de restrição 

judicial de numerários existentes em contas bancárias de titularidade do 

executado e, para tanto PROCEDO com a realização de consulta mediante 
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sistema BACENJUD das contas correntes e aplicações financeiras 

porventura existentes da parte executada, até o valor da execução. Após, 

será procedida à juntada aos autos do detalhamento da ordem judicial de 

bloqueio de valores em anexo a esta decisão, o qual, em sendo positivo, 

DESDE JÁ converto em penhora sem necessidade de lavratura de termo. 

Empós, diligencie o (a) senhor (a) gestor judicial (a) para o fim de que a 

instituição financeira depositária, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

transfira o montante indisponível para a conta judicial. Em caso de consulta 

e em sendo bloqueado valores irrisórios estes imediatamente serão 

desbloqueados. Intime-se o devedor do bloqueio de numerários efetuado 

nestes autos, nos termos e para os fins do art. 854, §§ 2° a 4°, CPC. Por 

fim, intime-se a parte exequente via DJE se, tendo restado negativo, a 

restrição judicial online, para apresentar outros bens passíveis de penhora 

no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010077-83.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEMERSON LUIZ MARTINS OAB - MT11223/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DA PRATO CAMPOS OAB - SP0156844A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010077-83.2015.8.11.0046. REQUERENTE: ANTONIO AUGUSTO DE 

SOUZA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I VISTOS. Determino que o (a) 

Sr. (a) Gestor (a) proceda à transferência do montante, devidamente 

atualizado, conforme requerido. Caso o montante não esteja devidamente 

vinculado aos autos, diligencie-se o Senhor Gestor junta a Conta Única, 

solicitando a vinculação. DETERMINO que o (a) Sr. (a) Gestor (a) junto a 

Conta Única-TJ/MT, solicitando a vinculação dos valores depositados nos 

autos, caso já não o tenha feito. ELABORE o (a) Sr. (a) Gestor (a) alvará 

judicial de levantamento em nome do beneficiário/do advogado do 

beneficiário, desde que este tenha poderes especiais no instrumento de 

mandato, para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário. Com relação aos honorários sucumbenciais estes 

deverão efetuados em nome do causídico e de forma apartada ao valor 

principal, caso não tenha requerido de forma diversa, de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada; CIENTIFIQUE-SE a parte beneficiária ou seu sucessor, através de 

qualquer meio de comunicação da liberação do depósito judicial - art. 448 e 

ss. CNGC/MT. Após, intime-se a parte executada para efetuar o 

pagamento do valor remanescente em 15 (quinze) dias, sob pena de 

penhora de valores. Às providências. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010327-24.2012.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO MEDEIROS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010327-24.2012.8.11.0046. EXEQUENTE: AGRO-SUL PRODUTOS 

AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP EXECUTADO: 

LUCIANO MEDEIROS SILVA Vistos. Trata-se de Ação de Execução de 

Título Extrajudicial/Cumprimento de sentença ajuizada/requerida por AGRO 

SUL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA em 

face de LUCIANO MEDEIROS SILVA todos devidamente qualificados nos 

autos. Sentença exarada nos autos. Pedido de suspensão do feito por 

falta de localização de bens penhoráveis de ID 16634310 . É o breve 

relato. Fundamento e decido. Tendo em vista que até a presente data não 

foram localizados bens passíveis de penhora tenho que a suspensão da 

presente execução é medida que se impõe, sobretudo, pelo que dispõe o 

art. 921, CPC: Art. 921. Suspende-se a execução: ... III - quando o 

executado não possuir bens penhoráveis; ... § 1o Na hipótese do inciso III, 

o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se 

suspenderá a prescrição. Ressalto que durante o período de suspensão 

encontrar-se-á também suspenso o prazo prescricional, todavia decorrido 

o prazo de suspensão permanecendo silente a parte exequente começará 

a correr o prazo de prescrição intercorrente nos termos do art. 921,§4º, 

CPC. Destarte, DECLARO suspensa esta execução pelo prazo de 01 (um) 

ano, nos termos do art. 921, §1º, CPC. Remetem-se os autos ao arquivo 

provisório (devendo a secretaria proceder à inclusão do andamento 80) 

pelo prazo de 01 (um) ano, após o fim de tal prazo intimem-se a parte 

exequente para manifestar-se nos autos indicando bens passíveis de 

penhora em 48 (quarenta e oito) horas, permanecendo silente ou não 

havendo encontrado bens penhoráveis, certifique-se e arquivem-se os 

autos com as baixas de anotação e estilo [art. 921, §2º, CPC]. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010134-67.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JORACI GONCALVES RODA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010134-67.2016.8.11.0046. EXEQUENTE: JORACI GONCALVES RODA 

EXECUTADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE 

MT Vistos. Recolha-se o mandado de penhora porventura expedido. Ante 

a manifestação do exequente no sentido de que houve o pagamento do 

valor remanescente em sua integralidade, expeça alvará para 

levantamento dos valores na forma requerida. Caso o montante não esteja 

devidamente vinculado aos autos, diligencie-se o Senhor Gestor junta a 

Conta Única, solicitando a vinculação. DETERMINO que o (a) Sr. (a) Gestor 

(a) junto a Conta Única-TJ/MT, solicitando a vinculação dos valores 

depositados nos autos, caso já não o tenha feito. ELABORE o (a) Sr. (a) 

Gestor (a) alvará judicial de levantamento em nome do beneficiário/do 

advogado do beneficiário, desde que este tenha poderes especiais no 

instrumento de mandato, para liberação do importe depositado/constrito em 

favor do credor/beneficiário. Com relação aos honorários sucumbenciais 

estes deverão efetuados em nome do causídico e de forma apartada ao 

valor principal, caso não tenha requerido de forma diversa, de forma 

eletrônica pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta 

bancária indicada; CIENTIFIQUE-SE a parte beneficiária ou seu sucessor, 

através de qualquer meio de comunicação da liberação do depósito judicial 

- art. 448 e ss. CNGC/MT. DETERMINO que dê ciência ao (à) advogado (a) 

constituído (a), através de publicação no DJE ou outro meio legal OU 

defensor público mediante remessa eletrônica/física dos autos, para que 

esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que 

decurso do prazo de 05 (cinco) dias “in albis” será interpretado nesse 

sentido de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação 

da obrigação - art. 924, II, c/c art. 925. Manifestado pelo 

adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem manifestação, 

volte-me concluso para sentença. Após, voltem-me conclusos para 

deliberação. Às providências. (assinado digitalmente) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-72.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

T. DE F. B. CHIBA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DE ASSIS BRUNETTA (REQUERIDO)

SINDICATO RURAL DE COMODORO (REQUERIDO)

Claudia Aparecida Bueno de Castro (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA OAB - MT0020441A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

1000116-72.2017.8.11.0046. REQUERENTE: T. DE F. B. CHIBA - ME 

REQUERIDO: SINDICATO RURAL DE COMODORO, THIAGO DE ASSIS 

BRUNETTA, CLAUDIA APARECIDA BUENO DE CASTRO Vistos. Sentença. 

Nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/95, dispenso o relatório. É o relato 

do necessário. Fundamento e decido. Preliminarmente, vislumbro que a 

parte requerida THIAGO DE ASSIS BRUNETTA não foi devidamente citado 

dos termos da presente demanda, todavia, compareceu espontaneamente 

nos autos por meio de advogado constituído, portanto resta suprida sua 

falta de citação. Das preliminares. Da preliminar de ilegitimidade ativa. 

Quanto a tal preliminar esta não restou demonstrada, porquanto esta é 

definida a partir da afirmação contida na inicial, de maneira que para a sua 

configuração, na hipótese, demonstrou o autor que manteve relação 

jurídica com o réu Sindicato rural de Comodoro. Desta feita, rejeito a 

preliminar em questão. Da ausência de interesse processual – O autor 

detém interesse de agir, porquanto sua pretensão encontra resistência e o 

meio escolhido para dirimi-la é adequado para tanto. Se a sua pretensão 

encontra amparo legal ou não, isso é matéria que se envolve com o mérito 

da causa e, como tal, será analisada. Portanto, rejeito a preliminar em 

comento. Da preliminar de ilegitimidade passiva da pessoa de Thiago de 

Assis Brunetta e Claudia Aparecida Bueno de Castro. Quanto ao réu 

Thiago entendo que se faz necessário o reconhecimento de sua 

ilegitimidade, tendo em vista que este no decorrer da relação jurídica em 

questão apenas agiu em nome do Sindicato rural de Comodoro. Por óbvio, 

nada obsta que posteriormente a parte Sindicato rural de Comodoro tendo 

constatado que ele agiu com excesso poderes interponha demanda 

regressiva. No que tange a ré Claudia Aparecida Bueno de Castro, 

trata-se de réu revel e, portanto não conheço de tal pedido. De mais a 

mais, entendo que é parte legítima para figurar no polo passivo da 

demanda, porquanto foi quem realizou a decoração que contesta a autora 

na presente demanda. Mérito. O feito comporta julgamento antecipado nos 

termos do art. 355, inc. I e II, CPC. Ademais, DECRETO a revelia de Claudia 

Aparecida Bueno de Castro, nos termos do artigo 344 do CPC. Nesses 

casos, considero que a revelia opera seus jurídicos e legais efeitos, 

fazendo presumir como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

quando da peça inicial, nos termos do art. 344 do Instrumento de 

Processual Civil. A ação tem parcial procedência. O direito de autor tem 

proteção constitucional, visando estimular a criatividade e originalidade, 

considerando o interesse social e econômico do país. No caso em testilha, 

resta patente a má-fé dos requeridos, porquanto ainda que o requerido 

não tenha chegado a celebrar contrato mesmo que verbal com a autora 

verifica-se que deu azo a celeuma, porquanto tomou conhecimento do 

projeto de decoração do autor e ainda assim permitiu que terceiro 

elaborasse decoração com similitude ao desenvolvido pelo autor. A 

respeito, colaciono o ensinamento de Rui Stoco, ao tratar sobre a 

utilização indevida de criação intelectual: (…) “O que se denomina “plágio”, 

significa, empiricamente, a apresentação feita por alguém de trabalho, 

obra intelectual, e, enfim, qualquer criação artística criada ou desenvolvida 

por outrem como se fosse própria. É o furto literário, também chamado de 

“plagiato”. O plágio pode ocorrer em qualquer modalidade de criação 

intelectual (nas letras, na música, na expressão corporal, através das 

imagens, dos sons, desenhos, inventos inéditos e tantos outros)”. Para o 

fim de configuração de plágio, não basta a simples 

semelhança/similaridade entre determinados elementos das obras, há de 

existir, também, o intuito consciente do plagiador em se passar pelo autor 

da obra. Mister mencionar a ocorrência de plágio no caso corrente, 

sobretudo, pelas fotografias apresentadas. Da simples análise das fotos 

juntadas pelo próprio autor com a petição inicial denotam grande similitude 

entre a decoração efetuada pela autora e aquela efetuada pela requerida. 

Passo à análise dos demais pedidos do demandante, quais sejam, 

indenização por danos morais e materiais. Dos danos morais: a Corte da 

Cidadania, fixou entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano 

moral. No caso em comento resta patente a violação a sua honra objetiva, 

vez que não há dúvidas de que o cenário foram produto de sua criação, 

conforme comprovam os documentos que instruem a inicial. E a ré Claudia 

se utilizou justamente da inspiração criativa elaborada pela autora para 

celebrar contrato com a pessoa jurídica requerida, fato que sem dúvida 

configura ato ilícito (art. 186 do Código Civil). E os danos morais, nesse 

caso, são presumidos. Isso porque, o réu se utilizou de cenário temático 

criado pela autora, para divulgá-lo como se seu fosse, cuja finalidade foi o 

de atrair novos clientes, isto é, com fins econômicos. Em relação ao 

quantum indenizatório, necessário cumpra não só o caráter compensatório 

à vítima, como também o punitivo e pedagógico aos réus. Portanto, a 

presente condenação tem finalidade de coibir que os requeridos incorram 

novamente no mesmo desleixo. Fixo, pois, a indenização em R$ 5.000,00. 

Dos danos materiais: Os danos materiais, não merecem prosperar, 

porquanto as tratativas efetuadas entre a autora e o requerido não 

chegaram a se concretizar. Ademais, a autora não se desincumbiu de seu 

ônus probatório, tendo deixado de demonstrar o que efetivou perdeu ou o 

que deixou de lucrar. Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os 

pedidos iniciais para: I - JULGAR EXTINTO O FEITO com relação ao réu 

THIAGO DE ASSIS BRUNETTA, sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, VI, do CPC. II - Condenar os corréus Aparecida Bueno de 

Castro e Sindicato rural de Comodoro, solidariamente a ressarcir o autor 

pelos danos morais sofridos que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil) reais. A 

correção pelo IGPM corre da data da fixação, forte na súmula 362, do STJ, 

assim como os juros moratórios de 1% ao mês a serem contados da data 

do evento danoso, forte na súmula 54, do STJ. III – Sem condenação em 

honorários de sucumbência ex vi legis art. 55, Lei n.º 9.099/95. (assinado 

por certificação digital) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010136-13.2011.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA DE FREITAS LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELBIO GONZALEZ OAB - MT0007241S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010136-13.2011.8.11.0046. EXEQUENTE: ANDREZA DE FREITAS LIMA 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. Banco do Brasil S/A 

interpõe Embargos de Declaração contra a decisão que rejeitou a 

impugnação ao cumprimento de sentença. Segundo a parte embargante a 

decisão em questão foi omissa, pois no seu entender foi apresentando os 

cálculos com o valor que entende correto, o excesso de execução, não 

havendo falar em alusões genéricas. Deste modo, requer que sejam 

acolhidos os presentes embargos. É a síntese do necessário. Fundamento 

e Decido. Consoante prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os 

embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar 

obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. O Código de 

Processo Civil ao disciplinar os embargos de declaração, assevera que 

são eles cabíveis quando for omitido ponto sobre o qual devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal. Não fez o Código, portanto, alusão ao tipo 

de pronunciamento judicial em que se pode constatar a omissão, 

consentindo ao intérprete concluir pela ampla possibilidade de oposição 

dos embargos para suprir tal vício, tenha ele ocorrido numa sentença, num 

acórdão, numa decisão interlocutória. Atento aos autos verifico que, a 

pretensão do embargante não merece prosperar, vez que não observo, 

nos autos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 343 de 669



no decisum objurgado, visto que a apresentação por si só do valor que 

entende correto não lhe concede o ônus de ter uma decisão que lhe seja 

favorável, sem apontamento específico do dado divergente. Não restando 

evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 

1.022 do CPC, a impertinência do recurso é manifesta. Pelo exposto, 

CONHEÇO, mas nego provimento aos presentes embargos de declaração. 

Deixo de condenar a parte embargante em multa por não vislumbrar o 

caráter protelatório [art. 1.026, §2º, CPC]. Decorrido o prazo “in albis” para 

interposição de recurso cabível, cumpra-se na íntegra a decisão 

interlocutória anterior. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-35.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

PRETTO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LMG ROUPAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO JOAO GARCIA OAB - SC21767 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Processo: 

8010011-35.2017.8.11.0046. REQUERENTE: PRETTO & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: LMG ROUPAS LTDA Vistos. Trata-se de Embargos de 

declaração interpostos por PRETTO E CIA LTDA ante a omissão e 

contradição da sentença proferida nos autos. Suscita contradição vez 

que fundamenta que a sentença embargada embora tenha reconhecido 

que a parte promovente tentou resolver a lide administrativamente, aduziu 

que havia prévia anotação nos cadastros de proteção ao crédito, o que 

não seu entender não se coaduna com as provas dos autos. Ademais, 

argumenta omissão, vez que sustenta que a negativação preexistente nos 

autos de cód.  8010173-98.2015.8.11.0046 fo i  dec larada 

inexistente/inexigível. É o necessário. Decido. Consoante prevê o art. 

1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração 

destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar 

contradição e corrigir erro material. No tocante ao dano moral da pessoa 

jurídica, sabe-se que é possível a ocorrência, que repousa na noção de 

honra objetiva, consubstanciada na reputação, no conceito e no prestígio 

que o ente jurídico goza perante a sociedade, terceiros ou na região em 

que atua. Segundo Yussef Said Cahali, na obra Dano Moral, “A pessoa 

jurídica, criação de ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção e 

dor, estando por isso desprovida de honra subjetiva e imune à injúria. 

Pode padecer, porém, de ataque à honra objetiva, pois goza de uma 

reputação junto a terceiros, passível de ficar abalada por atos que afetam 

o seu bom nome no mundo civil ou comercial onde atua. Esta ofensa pode 

ter seu efeito limitado à diminuição do conceito público de que goza no seio 

da comunidade, sem repercussão direta e imediata sobre o seu patrimônio. 

(...) trata-se de verdadeiro dano extrapatrimonial, que existe e pode ser 

mensurado através de arbitramento.”[1] É tranquila a orientação 

jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça de que é admissível a 

indenização por dano moral em favor de pessoa jurídica, questão 

referendada pelo Enunciado da Súmula nº 227 do STJ, quando a imagem e 

a reputação perante seus clientes são atingidas em seu meio comercial. 

No caso em concreto, resta demonstrado prova de repercussão de tal 

dano, considerando a negativa de crédito, fato que este que por óbvio 

abalou o nome da empresa requerente em suas relações financeiras, 

negociais e comerciais. Pelo exposto, CONHEÇO, e DOU provimento aos 

presentes embargos de declaração e ante o exposto, CONDENO a parte 

requerida a ressarcir o autor pelos danos morais sofridos que fixo em R$ 

2.000,00 (dois mil) reais, com correção monetária pelo INPC, a partir desta 

data, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da 

inscrição indevida. No mais, permanece inalterado o decisum embargado. 

Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira 

Sousa Junior Juiz de Direito [1] CAHALI, Yussef Said. Dano Moral. 2. ed. 

rev., atual. e ampl.; 3. tir. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 

395.

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002968-46.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON BATISTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002968-46.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: NILTON BATISTA DOS 

SANTOS Vistos etc. Verifica-se que, mesmo juntado comprovante de 

recolhimento de custas, a parte autora deixou de comprovar a mora do 

réu, de acordo com o determinado no despacho de ID 16498276. Dessa 

forma, intime-se a parte autora para, no prazo impreterível de 15 (quinze) 

dias, trazer aos autos documentos comprovatórios de notificação 

extrajudicial válidos, sob pena de extinção do processo. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautels de estilo. Às 

providências. Jaciara/MT, 13 de dezembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002193-31.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANA SOUSA LIMA CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002193-31.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

POLIANA SOUSA LIMA CONCEICAO Vistos etc. Determinada a 

comprovação da mora do requerido (ID 15383556 e 16258724), 

comparece a parte autora afirmando que realizou o protesto do título, em 

virtude da impossibilidade de localização do devedor fiduciário. Ocorre que 

consta nos autos apenas o petitório, conforme ID 16998358, restando 

ausente qualquer comprovação tanto do esgotamento das tentativas de 

notificação a justificar o protesto por edital, quanto do próprio protesto. 

Assim foi o entendimento do E. TJMT: “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR 

MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – DEVOLUÇÃO – MOTIVO DE 

ENDEREÇO INSUFICIENTE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PROTESTO POR EDITAL – 

IMPOSSIBILIDADE – MORA NÃO CONFIGURADA – LIMINAR CASSADA – 

RECURSO PROVIDO.A notificação válida do devedor para os fins de sua 

constituição em mora é condição imprescindível para o deferimento da 

liminar de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que a publicação do 

edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora 

para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem 

colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, 

devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que 

dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado 

nos autos.” (CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 

06/11/2018). Assim, intime-se a parte autora para, no prazo impreterível de 

15 (quinze) dias, comprovar a mora do requerido, atentando-se ao 

disposto no despacho de ID 15091832, sob pena de extinção do feito. 

Decorrido prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Jaciara/MT, 13 de dezembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001235-45.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GALDINO GONZAGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

 

JUNTADA DE LAUDO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028354-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE ARRUDA ALEIXO OAB - MT25123/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIARONDON CONCESSIONARIA DE RODOVIA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1028354-82.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. REQUERIDO: 

VIARONDON CONCESSIONARIA DE RODOVIA S/A Vistos etc. Presentes 

os requisitos legais (art. 260 do CPC), recebo a missiva precatória. 

Cumpra-se conforme deprecado, podendo a segunda via ou sua cópia 

servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo 

Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, 

se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

estabelecido na Seção 7, do PROVIMENTO 41/2016-CGJ. Assim, designo 

audiência para o dia 31 de janeiro de 2018, às 14h00min. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. As 

providências. Jaciara/MT, 13 de dezembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028354-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE ARRUDA ALEIXO OAB - MT25123/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIARONDON CONCESSIONARIA DE RODOVIA S/A (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 61565 Nr: 3943-27.2014.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE NATALINO FERREIRA, ANTÔNIA 

AUXILIADORA DE MESQUITA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERENEIDE APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.(...).DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

30 de janeiro de 2019, às 13h30min.Intimem-se as partes pessoalmente 

para comparecerem à audiência, sob pena de confissão.Fixo o prazo de 

cinco dias úteis para apresentação de rol de testemunhas (que deverá 

conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número 

de CPF, número de identidade e endereço completo da residência e do 

local de trabalho), sob a pena de preclusão.O comparecimento das 

testemunhas a audiência deverá ser promovido pela parte autora, 

independente de intimação, nos termos do art. 455 e parágrafos, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação.Ciência à DPE e ao 

MPE.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências. Jaciara/MT, 04 de dezembro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76132 Nr: 844-78.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Servidores Públicos do Município de 

Jaciara/Mt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, ADEMIR GASPAR 

DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIEMERSON DOUGLAS 

LANGNER - OAB:24494, VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - OAB:11230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre a proposta de 

Honorários Periciais retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101807 Nr: 6953-74.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAÍRES RODRIGUES SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Certifico e dou fé, ante a Petição retro, que não há Sentença proferida 

nos autos, devendo a parte autora cumprir a determinação de ref. 44, no 

prazo estipulado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97569 Nr: 4941-87.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROLDÃO DA COSTA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRIS MICHELLE DOS SANTOS 

FERREIRA - OAB:23668/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Bertolini - 

OAB:22.840-A - MT, ELOI CONTINI - OAB:35912

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Exceção de 

Pré-executividade e documentos retro, impulsionando o feito e requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108620 Nr: 535-86.2018.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELIA FERNANDES MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA SEBASTIANA DE 

OLIVEIRA - OAB:19174/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 
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Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 

513, § 2º do CPC, pagar o débito, acrescido de custas, se houver, sob 

pena de multa de 10 % e honorários advocatícios no mesmo montante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84706 Nr: 4546-32.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINES BRAMBILA & CIA LTDA-ME, 

Daiane Baron, CLAUDINES BRAMBILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 99702 Nr: 5940-40.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Ante a ausência de manifestação do INSS, verificando ainda que estão de 

acordo com o que foi estabelecido em sentença, homologo os cálculos 

apresentados pelo exequente à Ref. 47.

Proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno Valor - RPV, ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional 

Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a última 

atualização até a data da transferência dos valores, afastando assim, 

qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização monetária.

Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações nos termos 

dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 12 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 81047 Nr: 2697-25.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia dos Santos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Ante a necessidade de habilitação dos herdeiros do requerente para dar 

prosseguimento no feito, defiro o pedido de suspensão arguido pelo autor.

Assim, suspendo o presente feito pelo prazo de 60 (noventa) dias.

Aguardem-se os autos no arquivo provisório, com anotação no sistema.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se o autor para que, em 05 

(cinco) dias, proceda a habilitação dos herdeiros, sob pena de extinção.

Após, voltem os autos conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 12 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 74901 Nr: 424-73.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YOLANDA CARVALHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a concordância do INSS, homologo os cálculos apresentados pela 

exequente à ref. 54.

Proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno Valor - RPV, ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional 

Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a última 

atualização até a data da transferência dos valores, afastando assim, 

qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização monetária.

Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações nos termos 

dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 12 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 90513 Nr: 1629-06.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO RODRIGUES DE CARVALHO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Forte em tais fundamentos, INDEFIRO o pedido formulado pela 

parte exequente em petição de Ref. 68.Assim, determino a intimação da 

exequente para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando 

bens passíveis de penhora em nome da executada, bem como, indicar 

veículos que possam ser restringidos via sistema RENAJUD, uma vez que 

é incumbência do exequente fazer as pesquisas necessárias junto ao 

DETRAN. Ou, ainda, comprovar o exaurimento de todas as diligências 

extrajudiciais possíveis sem logração de êxito, sob pena de suspensão do 

feito.Decorrido o prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.Às providências. Jaciara/MT, 12 de dezembro de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 70318 Nr: 11967-10.2015.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDESIO GUIMARAES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de decretação da revelia e consequente julgamento da 

demanda de Busca e Apreensão, formulado pela parte autora à Ref. 124, 

tendo em vista o retorno da missiva citatória e a inércia do réu (Ref. 118 e 

120).

Ocorre que, observando o AR colacionado à Ref. 118, verifica-se que, 

mesmo consignado na comprovação da entrega a observação Mãos 

Próprias (MP), a carta foi recebida por terceira pessoa, não se presumindo 

que o executado teve ciência do ato citatório, conforme artigo 248, § 1º do 

CPC.

Posto isto, a fim de evitar futura arguição de nulidade, determino que seja 

renovada a citação do devedor no mesmo endereço.

É o que já decidiu o E. TJMT:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA – 1ª 

APELAÇÃO – NULIDADE DE CITAÇÃO – PESSOA FÍSICA – ATO 

REALIZADO VIA CORREIO – AVISO DE RECEBIMENTO – ASSINATURADE 

TERCEIRO ALHEIO À RELAÇÃO JURÍDICA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

AÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA 

ANULADA – 1º RECURSO PROVIDO – 2ª APELAÇÃO – PREJUDICADA. É 

nula a citação de pessoa física realizada pelo correio quando a entrega da 

correspondência registrada não ocorre diretamente ao destinatário, que 

deve apor assinatura no recibo. Incumbe ao autor o ônus de provar que o 

réu tomou ciência da existência de demanda judicial contra ele proposta, 

não obstante o AR tenha sido subscrito por terceira pessoa.” (APELAÇÃO 

Nº 72034/2014, TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL, Relator DES. DIRCEU 

DOS SANTOS, Julgado em 21/01/2015, Publicado em 27/01/2015).

Consequentemente, indefiro o pedido de decretação da revelia e 

julgamento, nesta oportunidade.

De outra banda, devidamente citado, certifique-se o decurso de prazo 

para resposta, intimando-se posteriormente a parte autora para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 11 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 83593 Nr: 3964-32.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO NOVAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a concordância do INSS, homologo os cálculos apresentados pela 

exequente.

Proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno Valor - RPV, ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional 

Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a última 

atualização até a data da transferência dos valores, afastando assim, 

qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização monetária.

Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações nos termos 

dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 10 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 61469 Nr: 3895-68.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA MOTA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Ante o cumprimento da obrigação, remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo com as anotações e baixas de estilo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 10 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111557 Nr: 1918-02.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido do autor pela imediata implantação do benefício, sob 

pena de multa diária.

Compulsando os autos, verifico que o pedido liminar para implantação do 

benefício foi indeferido à ref. 4, portanto não há falar em imediata 

implantação do benefício, visto que não houve determinação para tanto.

Assim, com a chegada do laudo pericial, intimem-se as partes para se 

manifestarem, nos termos da decisão de ref. 21.

 Às providências.

Jaciara/MT, 13 de dezembro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49193 Nr: 915-22.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO SALVADOR CAMOLEZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face da parte exequente, 

todos devidamente qualificados nos autos.

Alega em síntese, que os cálculos apresentados pela impugnada 

encontram-se equivocados, porquanto, elaborados em desacordo com os 

parâmetros fixados em sentença/acórdão.

 Assim, requereu a correção do valor do crédito da presente execução 

nos termos legais, fixando valor que entende devido.

 Instada a manifestar-se a impugnada peticionou informando que concorda 

com os cálculos apresentados pela impugnante, requerendo a 

homologação do cálculo e a expedição de RPV/Precatório.

 Ante o exposto, tendo havido concordância pela exequente/impugnada, 

homologo os cálculos apresentados pela executada, ora impugnante.

Proceda-se o cumprimento da RPV/precatório, ao Tribunal Regional 
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Federal da 1ª Região, conforme requerido.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que o Tribunal Regional Federal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a última atualização até a data da transferência dos 

valores, afastando assim, qualquer prejuízo ao exequente decorrente da 

desvalorização monetária.

Após, expedido o precatório e, juntada aos autos as informações nos 

termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Em seguida, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, 

voltem os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 35233 Nr: 2770-07.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENE GOMES DA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CARVALHO COSTA - OAB:5409-F/RN

 Vistos etc.

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face da parte exequente, 

todos devidamente qualificados nos autos.

Alega em síntese, que os cálculos apresentados pela impugnada 

encontram-se equivocados, porquanto, elaborados em desacordo com os 

parâmetros fixados em sentença/acórdão.

 Assim, requereu a correção do valor do crédito da presente execução 

nos termos legais, fixando valor que entende devido.

 Instada a manifestar-se a impugnada peticionou informando que concorda 

com os cálculos apresentados pela impugnante, requerendo a 

homologação do cálculo e a expedição de RPV/Precatório.

 Ante o exposto, tendo havido concordância pela exequente/impugnada, 

homologo os cálculos apresentados pela executada, ora impugnante.

Proceda-se o cumprimento da RPV/precatório, ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, conforme requerido.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que o Tribunal Regional Federal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a última atualização até a data da transferência dos 

valores, afastando assim, qualquer prejuízo ao exequente decorrente da 

desvalorização monetária.

Após, expedido o precatório e, juntada aos autos as informações nos 

termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Em seguida, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, 

voltem os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 27465 Nr: 1123-11.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADM, JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO, MARIA DO 

ROSÁRIO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINA MARCIA CHICARINO 

CAIRES - OAB:11693-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face da parte exequente, 

todos devidamente qualificados nos autos.

Alega em síntese, que os cálculos apresentados pela impugnada 

encontram-se equivocados, porquanto, elaborados em desacordo com os 

parâmetros fixados em sentença/acórdão.

 Assim, requereu a correção do valor do crédito da presente execução 

nos termos legais, fixando valor que entende devido.

 Instada a manifestar-se a impugnada peticionou informando que concorda 

com os cálculos apresentados pela impugnante, requerendo a 

homologação do cálculo e a expedição de RPV/Precatório.

 Ante o exposto, tendo havido concordância pela exequente/impugnada, 

homologo os cálculos apresentados pela executada, ora impugnante.

Proceda-se o cumprimento da RPV/precatório, ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, conforme requerido.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que o Tribunal Regional Federal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a última atualização até a data da transferência dos 

valores, afastando assim, qualquer prejuízo ao exequente decorrente da 

desvalorização monetária.

Após, expedido o precatório e, juntada aos autos as informações nos 

termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Em seguida, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, 

voltem os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 102918 Nr: 7595-47.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jamil Nunes Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Data/Local/horário: 13/12/2018, na sala de audiências, às 13h30min.

 Autos nº 7595-47.2017.811.0010 Código nº 102918

PRESENTES:

Juíza de Direito: Dr.ª Laura Dorilêo Cândido

Requerente: Jamil Nunes Gonçalves

Advogado do Requerente: Dercio Lupiano de Assis Filho

Testemunhas: José Tomaz de Souza Sobrinho, Antônio Silvestre de Lima.

RESUMO: “Aberta à audiência, constatou-se a presença das pessoas 

acima indicadas.”

 Em seguida, foi tomado o depoimento pessoal da parte autora e das 

testemunhas, realizando-se os registros por meio audiovisual em mídia 

eletrônica digital, com as gravações inseridas no CD-ROM que acompanha 

o presente termo, conforme Seção 21, Art. 520, § 2, da CNGC/MT 

(Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso). Ficam, ainda, as partes advertidas quanto à 

vedação de divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a 

pessoas estranhas ao processo, nos termos do Art. 521, item, VI, da 

mesma norma.

Após, oportunizou-se as partes apresentarem alegações finais, o 

advogado do requerente a fez nos seguintes termos: “MMª Juíza, 

apresento alegações finais remissivas à inicial”.

Pela MMª. Juíza foi decidido nos seguintes termos: Vistos etc. Tendo em 

vista o término da instrução processual, permaneçam os autos conclusos 

para sentença. Saem os presentes intimados. Cumpra-se. Nada mais.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

Dercio Lupiano de Assis Filho

Advogado do Requerente

Jamil Nunes Gonçalves

 Requerente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 101029 Nr: 6659-22.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZIEL PEREIRA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, MARCELO NUNES ARAKAKI - OAB:292271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando o trânsito em Julgado da Sentença, impulsiono 

os presentes autos, com a finalidade de intimar as partes, especialmente a 

vencedora, para no prazo de 20 (vinte) dias, caso entendam necessário, 

requeiram o cumprimento da Sentença nos moldes legais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003400-65.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WANDREI BATISTA SALVIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1003400-65.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

WANDREI BATISTA SALVIANO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL 

proposta por WANDREI BATISTA SALVIANO contra o ESTADO DE MATO 

GROSSO, ambos qualificados na peça de ingresso. Conforme art. 2º da 

Lei nº 12.153/09, ao Juizado Especial da Fazenda Pública compete 

“processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos”, tal competência, segundo prevê o §4º, do 

Art. 2°, da mesma Lei, é absoluta onde estiver instalado o Juizado Especial 

da Fazenda Pública. Assim, tratando-se de competência absoluta, como 

acima já mencionado, passível de ser declarada de ofício pelo Juiz. 

Portanto, considerando que a presente ação foi proposta em desfavor do 

Estado de Mato Grosso, tem-se que a competência para o seu 

processamento é do Juizado da Fazenda Pública de Jaciara. Ante o 

exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para apreciar a presente 

demanda, determinando a remessa destes autos ao Juizado Especial da 

Fazenda Pública de Jaciara. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 13 

de dezembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002925-12.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA RAQUEL RUGERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DA COSTA VALERIO OAB - MT23066/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DULCE RUGERI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002925-12.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

LEILA RAQUEL RUGERI REQUERIDO: DULCE RUGERI Vistos etc. 

Comprovado nos autos a anuência do cônjuge supérstite (ID 16960303), 

verifica-se que o requerimento de poderes especiais à inventariante lhe 

conferem poderes de gestão dos bens deixados pela extinta, em 

consonância com o que dispõe o Art. 619 do CPC. Assim, defiro o pedido 

de ID 16733270 e, a fim de evitar futura arguição de nulidade, passo a 

reproduzir expressamente os poderes conferidos à inventariante, quais 

sejam: I) Em relação às instituições financeiras, nas quais a Inventariada 

possui contas correntes, poupanças e/ou aplicações: movimentar contas 

correntes, efetuar aplicações, investimentos e resgates, realizar 

pagamentos a terceiros, utilizar cartões na função débito e crédito, prestar 

aval e/ou fiança, contratar empréstimos e/ou financiamentos, obter/emitir 

cédulas e qualquer outro título de crédito, realizar qualquer atividade 

bancária via internet, sacar, depositar, solicitar saldos, extratos de contas, 

reconhecer e/ou contestar saldos e movimentos, assinar, emitir e 

endossar propostas de operações, orçamentos, contratos, de abertura de 

crédito, cheques, cédula de crédito bancário, rural e títulos de crédito em 

geral, inclusive para fins de cobrança simples ou caução, desconto ou 

redesconto e/ou refinanciamento, ativos, menções adicionais, mesmo que 

implique elevação do crédito, concessão, reforço, permissão ou 

substituição de garantias, requisitar talões de cheque e cartões de crédito 

e débito, firmar recibos e dar quitação, autorizar a emissão de ordens de 

pagamento bem como a transferência interfinanceira de recursos, efetuar 

transações na área de câmbio e quaisquer outras, assinar 

correspondência mesmo que impliquem obrigações, receber juros e 

correções monetárias, atualizar cadastros, assinar todos os documentos 

necessários, contratar empréstimos e/ou financiamentos inclusive juros, 

encargos, comissões, prazos, formas de pagamento, prorrogações de 

prazo e elevações de créditos, utilizar os créditos abertos na forma pelos 

meios em que foram ajustados, estipular cláusulas e condições, prestar 

garantias, inclusive reais, em favor próprio ou de terceiros, e assinar 

contratos ou aditivos que forem celebrados. II) Em relação às pessoas 

jurídicas, nacionais ou não, com sede ou não no território nacional e que 

estejam direta ou indiretamente relacionadas com as atividades 

agropecuárias outrora exercida pela inventariada: assinar contratos de 

compra, venda e/ou permuta de mercadorias, frutos, insumos, máquinas 

agrícolas e/ou implementos, a vista ou a prazo, estabelecer preços, 

assinar fixações e preços definitivos, receber valores que lhes são 

devidos, solicitar antecipação de preço e ajustar suas atualizações e 

pagamentos, firmar recibos e dar quitações, endossar e sacar os 

cheques recebidos junto a quaisquer instituições financeiras, emitir e 

avalizar cédulas de produto rural, notas promissórias e quaisquer outros 

títulos de crédito, inclusive em favor de terceiros, endossar notas 

promissórias rurais e/ou outros títulos de crédito, assinar cessões de 

crédito, prestar garantias incidentes ou não sobre bens móveis e imóveis 

do espólio, em favor próprio ou de terceiros, assinar termos de fiança, 

assumindo a condição de fiadores e principais pagadores, com ou sem 

renúncia expressa ao benefício de ordem, receber citações iniciais em 

quaisquer ações promovidas pelas empresas aqui referidas, assinar 

cadastro, vistorias de lavouras, constituir penhor rural e qualquer outro 

tipo de garantia, fazer declarações. III) Em relação aos bens móveis, 

imóveis e semoventes em nome do inventariado: locar, sub locar, 

arrendar, vender, comprar, compromissar, permutar, dar em pagamento, 

aceitar doações, integralizar em empresas, firmar parcerias, fazer e 

contrair empréstimos, comercializar grãos e outros frutos ou produtos, 

confessar, hipotecar, penhorar, empenhar, caucionar, tudo em favor 

próprio, ou de terceiro firmar ou rescindir qualquer tipo de contrato judicial 

ou extrajudicial, fazer e aceitar cessões, transferências e promessas de 

cessão, retificar e ratificar, aditar, anuir, dividir, demarcar, por qualquer 

título, adquirir, alienar, onerar bens móveis, imóveis, semoventes, títulos de 

crédito, apólices, quotas de capital e quaisquer outros bens, em favor, 

inclusive, de instituições financeiras, combinar preços, modo de 

pagamento, juros, correção monetária, multas, sinais, aluguéis, cláusulas 

contratuais e demais condições, receber preços, capitais, dividendos, 

bonificações, e quaisquer outras importâncias que lhe forem devidas por 

qualquer título ou pessoas, passar recibos, dar e aceitar quitação, 

outorgar e assinar quaisquer tipos de escrituras ou contratos, inclusive 

contrato de arrendamento, públicos ou particulares, transmitir posse, 

domínio, direito e ações, responder pela evicção de direito, assinar 

quaisquer documentos, promover e autorizar pagamentos de encargos 

incidentes sobre os bens, formalizar registros, averbações e 

cancelamentos, representação perante o Instituto Nacional de Colonização 

e Reforma Agrária, Instituto de Terras do Mato Grosso, Secretaria 

Estadual do Meio Ambiente, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis e Conselho Regional de Engenharia 

Arquitetura e Agronomia do Estado de Mato Grosso, Secretaria de Estado 

de Meio Ambiente de Mato Grosso, Instituto de Terras de Mato Grosso, 

Prefeituras Municipais, Cartórios de Registro de Imóveis, assinar 

requerimentos e em especial para efetivação e averbação de 

georreferenciamento, assinar mapas e memorias, bem como todos os atos 

necessários para registro junto a Cartório de Registro de Imóveis 

competente de Georreferenciamento, em quaisquer de suas unidades ou 
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departamentos, e todos os poderes aqui elencados, relacionados à 

prestação de garantias reais ou pessoais, podem ser exercidos, inclusive 

em favor de terceiros. IV) Em relação a Juntas Comerciais, Receita 

Federal, Secretaria de Fazenda e demais órgãos públicos: em nome do 

espólio abrir ou fechar empresas, integralizar bens em empresas novas 

ou já existentes, aumentar ou diminuir capital social, alterar contrato social, 

inclusive para mudar, encerrar ou abrir filiais, requerer ou encerrar 

cadastros junto a Receita Federal e Secretarias de Fazenda dos Estados 

e Municípios, representar o espólio perante qualquer repartição pública, 

fazendo tudo firme e valioso ao bom e fiel cumprimento dos poderes ora 

recebidos. Ressalto a necessidade de prestação de contas nos autos, até 

o deslindo do presente feito. Por outro lado, cumpra-se integralmente a 

decisão de ID 16716193. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 13 de dezembro 

de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000819-77.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

MARIA DA PENHA DOS SANTOS BRAGA (REQUERENTE)

JOSE RODRIGUES BRAGA (REQUERENTE)

CRISTINA ASSUNCAO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO DA SILVA (REQUERIDO)

RECAPADORA SORRISO LTDA - EPP (REQUERIDO)

NILTO JOSE BEDIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1000819-77.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

JOSE RODRIGUES BRAGA, MARIA DA PENHA DOS SANTOS BRAGA, 

CRISTINA ASSUNCAO DA ROCHA, PATRICIA FERREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: SERGIO DA SILVA, RECAPADORA SORRISO LTDA - EPP, 

NILTO JOSE BEDIN Vistos etc. Inicialmente, quanto à impugnação ao valor 

da causa, os requeridos alegam a incorreção do valor atribuído, ao 

argumento de que o valor atinente aos alimentos pleiteados na exordial 

deve ser calculado em 12 (doze) prestações anuais, pois ultrapassa tal 

período e, com isso, o valor da demanda deve ser reduzido a R$ 

291.999,84 (duzentos e noventa e um mil novecentos e noventa e nove 

reais e oitenta e quatro centavos). De outro norte foi a argumentação da 

parte autora, em sua Impugnação, aduzindo que o cálculo foi realizado em 

conformidade com a legislação processual. Pois bem. Verifico dos autos 

que a parte requerida assiste razão, tendo em vista o que disciplina o § 2º 

do Artigo 292, in verbis: “Art. 292. O valor da cuas aconstará da petição 

inicial ou da reconvenção e será: § 2o O valor das prestações vincendas 

será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo 

indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, 

será igual à soma das prestações.” Com isso, acolho a Impugnação ao 

valor da causa para determinar eu seja retificado o valor da causa para 

que passe a contar o valor de R$ 291.999,84 (duzentos e noventa e um 

mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos). Em 

consequência, retifique-se a autuação do feito, passando a consta como 

valor da causa o supra mencioando. Deixo de determinar o recolhimento 

de custas complementares, tendo em vista que a parte requerente é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita. De outra banda, diante da 

denunciação da lide, esta configura-se como […] “forma de intervenção 

forçada de terceiro em um processo já pendente que tem cabimento à 

vista da afirmação, pelo denunciante, da existência de um dever legal ou 

contratual de garantia do denunciado de sua posição jurídica.” […] 

(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil comentado. 2. ed. rev., atual. e ampl. – São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 262.). O inciso II do artigo 

125 regula que “àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a 

indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no 

processo” será denunciado à lide para exercer sua defesa, e por 

economia processual, nos próprios autos. No caso presente, a empresa 

requerida trouxe aos autos a prova do contrato existente entre a mesma e 

a seguradora SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, consoante ID 

15843515, evidenciando a apólice nº 002343850, que a vincula à relação 

jurídica em apreço, assim como, sobreveio manifestação dos requerentes 

na Impugnação não se opondo à denunciação, razão pela qual defiro o 

pedido de denunciação da lide. Dessa feita, ordeno a citação da 

denunciada (art. 126 do CPC), consignando que o prazo para a resposta é 

de 15 (quinze) dias, bem como, os efeitos do artigo 128 do CPC. O 

denunciante deverá providenciar a citação da denunciada, no prazo 

prescrito no artigo 131 do CPC e seu parágrafo único, sob pena de ficar 

sem efeito a denunciação. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 13 de dezembro 

de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001774-11.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE CASTRO CINTRA OAB - GO48624-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOALCEY FIDELIS NOGUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001774-11.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: 

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP EXECUTADO: 

DOALCEY FIDELIS NOGUEIRA Vistos etc. Observa-se do AR colacionado 

à ID 16729577 que a missiva foi recebida por terceira pessoa, não se 

presumindo que o executado teve ciência do ato citatório, conforme artigo 

248, §1º do CPC, ainda que seja cônjuge do executado. Posto isto, a fim 

de evitar futura arguição de nulidade, determino que seja renovada a 

citação do devedor. Consequentemente, indefiro o pedido de expedição de 

mandado de penhora e avaliação, nesta oportunidade. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Jaciara/MT, 13 de dezembro de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 4005 Nr: 1125-64.1998.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:5380/MT

 Processo nº. 2003/820

Código 4005

VISTOS ETC,

Trata-se de “Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos” proposta 

por H. L. V, representado por sua genitora Gislaine Vergílio, em face de 

Alessandro Sanzovo, pretendendo assim, que se reconheça a 

paternidade alegada, devendo o requerido ainda ser compelido ao 

pagamento de pensão alimentar e demais cominações legais.

Instruiu a inicial com documentos de fls. 02/07.

Nos termos da decisão de fl. 140–vº, os autos foram remetidos ao arquivo 

provisório e lá permaneceram por período superior a 05 (cinco) anos sem 

que houvesse qualquer manifestação ou requerimento da parte 

interessada, conforme certidão de fl. 141.

É o necessário.

Decido.

É sabido que o Poder Judiciário não pode ficar à mercê da vontade das 

partes, sob pena de afronta aos princípios constitucionais do devido 

processo legal e celeridade processual.

No caso dos autos, o requerente foi intimado pessoalmente para 

manifestar acerca da cota ministerial de fl. 140, contudo, manteve-se 
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inerte, demonstrando total desinteresse na demanda, devendo, pois, ser 

extinta sem resolução de mérito.

Portanto, considerando que a parte interessada não promoveu os atos e 

diligências necessárias para o prosseguimento do feito, abandonando a 

presente causa, é de rigor a extinção do processo, nos moldes do art. 

485, inciso III, do Código de Processo Civil.

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 (...)

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

 (...)”

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

Sem honorários advocatícios.

Transitada em julgado, certifique-se.

Publique-se.

Registre-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Jaciara/MT, 14 de novembro de 2018.

 Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 9325 Nr: 1480-69.2001.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIANO ARAKEN SILVA - 

OAB:5216/MT

 Processo nº. 2003/745

Código 9325

VISTOS ETC,

Nos termos da decisão de fl. 54/57, remetam-se os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências 

necessárias.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 14 de novembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 6253 Nr: 304-89.2000.811.0010

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEJAIR FLORÊNCIO DE SOUZA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE GAYA DE OLIVEIRA 

- OAB:23265

 Processo nº. 2003/729

Código 6253

VISTOS ETC,

Nos termos da decisão de fl. 46, remetam-se os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências 

necessárias.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 22 de novembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 82743 Nr: 3575-47.2016.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMDS, JEDSA, JEDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA MOREIRA DE LIMA 

BORTOLINI - OAB:15939, RAFAELA MAROSO PICCININ - OAB:19172/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A propósito, conforme a lição de Humberto Theodor Júnior “o inventário 

negativo não se acha expressamente disciplinado pelo Código. Nem por 

isso doutrina e jurisprudência lhe recusam cabimento e utilidade. (...) O 

inventário negativo é, nessa conjuntura, o expediente criado pela praxe 

forense para provar que o óbito se deu sem deixar bens a partilhar. (...) 

Prestadas as declarações com a menção de ausência total de bens a 

inventariar, e havendo concordância de todos os convocados ao 

processo (que tanto pode ser expressa como tácita), o feito se encerra 

com sentença de homologação do declarado pelo inventariante.” (Curso 

de Direito Processual Civil – 32ª ed. Vol. III, Ed. Forense).Assim sendo, 

HOMOLOGO O PRESENTE INVENTÁRIO NEGATIVO, RATIFICANDO A 

PARTILHA realizada pelos herdeiros com relação às verbas trabalhistas 

recebidas em nome do de cujus, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos.Com o trânsito em julgado, expeça-se certidão, se requerido pela 

autora e, não havendo pendência de custas, arquivem-se.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Jaciara-MT, 11 de dezembro de 

2018.Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 87440 Nr: 5830-75.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILMAR BORBA DA SILVA - ME, SILMAR 

BORBA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº5830-75.2016.811.0010

Código 87440

VISTOS ETC,

Diante do vasto lapso temporal do pedido de ref. 23, INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o valor 

atualizado do débito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 11 de dezembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 73482 Nr: 13008-12.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSPDCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 13008-12.2015.811.0010

Código 73482

VISTOS ETC,

De início, determino o desentranhamento das informações prestadas pela 

Receita Federal à ref. 24 e arquivamento em pasta própria nesta 

secretaria, conforme determinado na CNGC.

Outrossim, em consulta ao sistema RenaJud deixei de efetuar a penhora 

do veículo localizado, tendo em vista que se encontragravado com 

alienação fiduciária, conforme espelho anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias 

dê prosseguimento no feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 11 de dezembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 88825 Nr: 793-33.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMAIR DE SOUZA PARRON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 793-33.2017.811.0010

Código88825

VISTOS ETC,

Ante o contido no requerimento de ref. 32 realizei consulta aos Sistemas 

Renajud e InfoJud, contudo, não foi possível localizar bens de propriedade 

do executado, conforme espelhos anexos.

 Assim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara, 11 de dezembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 91235 Nr: 1982-46.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1982-46.2017.811.0010

Código 91235

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de inclusão da multa prevista no item 5 do acordo 

homologado à ref. 21.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

o cálculo atualizado do débito.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 11 de dezembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 89794 Nr: 1267-04.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdVdSL-S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1267-04.2017.811.0010

Código 89794

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados – 

SICREDI Vale do Cerrado

Executado: Cristiane Maria de Medeiros Bueno

VISTOS ETC,

Chamo o feito à ordem.

Compulsando os autos verifico que a executada foi devidamente citada à 

ref. 13, contudo, não quitou o débito (ref. 17), razão pela qual determino a 

desconsideração da carta de citação expedida à ref. 21.

DEFIRO o pedido de penhora online, com fulcro no art.854, do CPC, e em 

consequência, determino a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, 

pelo sistema BacenJud para o bloqueio on line de valores depositados em 

contas bancárias da parte executada até o montante do débito 

exequendo.

 Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira, considerar-se-á efetuada a penhora, valendo-se como termo 

dela o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud, que será juntado aos 

autos.

Os autos deverão permanecer em gabinete conforme estabelecido no art. 

512, § 2º, da CNGC.

 Cumpra-se.

Jaciara–MT, 11 de dezembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24956 Nr: 1272-41.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIZAEL CORREA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - 

OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do ofício de fls. 171 e 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25667 Nr: 2124-65.2008.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J A RODRIGUES DAMACENA - ME, JOSÉ 

APARECIDO RODRIGUES DAMASCENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:5432/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO 

da parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 553,64 para 

recolhimento de guia de custas. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 413,29 para recolhimento da guia de custas e 140,25 referente 

a taxa judiciária, a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 

44. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIA ON LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” Clicar no item 13 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

no valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O Sistema vai 

gerar um boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral da Comarca de Jaciara aos 

cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 83310 Nr: 3829-20.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRENO MARCEL DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 3829-20.2016.811.0010

Código nº. 83310

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de ref. 46.

Para tanto, DETERMINO a realização do estudo socioeconômico do 

requerente.
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Destarte, intime-se a equipe multiprofissional desta comarca para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, elabore o competente estudo socioeconômico no 

ambiente familiar em que vive a parte autora, informando, detalhadamente, 

como vivem, a descrição do imóvel, o número de pessoas que fazem parte 

do núcleo familiar, qualificações, local de trabalho e renda mensal.

Após, intimem-se as partes para manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de preclusão.

Feito isso, certifique-se o necessário, vindo os autos conclusos.

Às providências.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 11 de dezembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 76844 Nr: 1042-18.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DA SILVA ESCARIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para conceder o BENEFÍCIO AUXÍLIO DOENÇA razão 

pela qual CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 

ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor de Maria José 

da Silva Escarião, no valor do salário-benefício nos termos do art. 61 da 

Lei n° 8.213/91, a contar da cessão do benefício (07/03/2016) até 

cessarem as lesões/enfermidades que acometem a segurada, observado, 

todavia, eventuais pagamentos efetuados a título de pagamento do 

benefício na via administrativa.Por consequência, (...). Publique-se. 

Registre-seIntimem-se Cumpra-se.Jaciara-MT, 11 de dezembro de 

2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 63979 Nr: 795-71.2015.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANE MARIA KARVETZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BARBOSA - OAB:4.246/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, JULGO 

PROCEDENTE o pedido de Busca e Apreensão do veículo marca CITROEN, 

modelo JUMPER M33M HDI, ano 2008/2008, cor BRANCA, chassi 

935BPMMB82024138, placa NIZ- 5192, nº. RENAVAN 952759853, a fim de 

consolidar a posse e propriedade plena e exclusiva do bem ao 

requerente.Por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC, pelos fatos e 

fundamentos supracitados. Condeno a requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do Novo Código 

de Processo Civil.Diante da apreensão do bem, procedi a retirada da 

restrição do veículo via RenaJud, conforme disposto no art. 3º, inciso 9º, 

do Decreto Lei 911/69 (espelho anexo).Remetam-se os autos à CAA para 

as providências necessárias. Após, certifique-se o necessário e 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas devidas.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Jaciara-MT, 11 de dezembro de 

2018.Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 71608 Nr: 12419-20.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JUNIOR SANTIN E CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 12419-20.2018.811.0010

Código 71608

VISTOS ETC,

Ante o contido no requerimento de ref. 48, e a ausência de numerários 

bloqueados nos autos, realizei consulta ao Sistema Renajud e procedi a 

restrição acerca da transferência do veículo objeto da demanda – único 

de propriedade da parte executada localizado.

Ainda, em consulta ao sistema InfoJud não foi possível obter as suas 

últimas declarações de rendimentos, conforme espelhos anexos.

 Assim, intime-se o executado acerca da restrição efetuada no automóvel 

para, querendo, impugnar, no prazo legal.

Após, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara, 11 de dezembro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 86115 Nr: 5212-33.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Jose Dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIA MARTINS SOARES 

FERREIRA - OAB:10046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A MT

 (....) A atividade probatória deverá recair sobre os fatos alegados na 

inicial e na contestação, atentando-se para o ônus da prova previsto no 

art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.Em arremate, 

habilitem-se os novos patronos do requerente na forma postulada à ref. 

29.Intimem-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 11 de dezembro de 2018.Valter 

Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 91499 Nr: 2124-50.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IVANI DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAMIRES PAULA COSTA LEITE - 

OAB:21419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para DECLARAR inexistentes os débitos da unidade 

consumidora n° 6/1285973-2, no valor de R$ 950,83 (novecentos e 

cinquenta reais e oitenta e três centavos), com vencimento para 

16/02/2017, bem como, CONDENAR a ré em indenizar a autora a título de 

danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverão ser 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta decisão e com juros de 

mora da citação válida.Ratifico a liminar de ref. 4.Por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a demandada ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação, tendo em vista o bom zelo do advogado (a) da parte 

requerente, a relativa complexidade da demanda e o tempo despendido 

com a mesma, consoante previsão do art. 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado certifique-se.Após, remetam-se os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as 

providências necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se . 

Cumpra-se.Jaciara ¬- MT, 13 de dezembro de 2018.Valter Fabrício Simioni 

da SilvaJuiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 90993 Nr: 1865-55.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMARA PRISCILA SCHUENQUENER DE MELO 

E CIA LTDA EPP, TAMARA PRISCILA SCHUENQUENER DE MELO, ROBSON 

CASANOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1865-55.2017.811.0010

Código 90993

VISTOS ETC,

Antes de apreciar o pedido de ref. 26 intime-se a parte exequente para 

que apresente o valor atualizado do débito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 13 de dezembro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001707-46.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

T. S. M. D. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

KETLEN SALVADOR MENDES OAB - 062.907.481-06 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1001707-46.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

THAYLLA SOPHIA MENDES DIAS DOS SANTOS REPRESENTANTE: 

KETLEN SALVADOR MENDES RÉU: INSS VISTOS ETC, Thaylla Sophia 

Mendes Dias dos Santos, representada por sua genitora Ketlen Salvador 

Mendes, ajuizou a presente “Ação Previdenciária para Concessão de 

Benefício de Auxílio-Reclusão” em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, qualificados nos autos. Alegou que a menor, nascida em 21 

de novembro e 2017, é filha de Romário dias dos Santos, o qual se 

encontra recolhido na Penitenciária Major Eldo Sá Correa. Narrou que 

requereu o benefício administrativamente, contudo, a autarquia negou o 

pedido, ao argumento de que a renda do segurado preso é superior ao 

limite legal estipulado para a concessão do benefício. Instruiu a inicial com 

documentos. Citado, o requerido apresentou contestação (ref. 15316818), 

sustentando que ponto controvertido da presente demanda cinge-se à 

adequação da renda do segurado ao limite exigido pela legislação 

previdenciária em vigor à época de sua prisão. Réplica à ref. 15703360. É 

o relatório. Fundamento e decido. Nos termos do art. 355, inciso I do 

Código de Processo Civil, a ação comporta julgamento antecipado, eis que 

inexiste necessidade de produção de prova em audiência ou qualquer 

outro tipo de instrução. Nesse sentido: “(...) A decisão judicial que 

considera desnecessária a realização de determinada diligência 

probatória, desde que apoiada em outras provas e fundada em elementos 

de convicção resultantes do processo, não ofende a cláusula 

constitucional que assegura a plenitude de defesa. Precedentes. (STF, 

Min. Celso de Mello. Agrag. 153467-MG). “(...) O julgamento antecipado da 

lide é poder-dever do magistrado, dispensada a realização de audiência 

para produção de provas, quando constatar que o acervo documental 

acostado aos autos possui suficiente força probante para nortear e 

instruir seu entendimento.” (TRF – 1ª Região – AC nº 5179-MA – Rel. Des. 

Fed. Tourinho Neto – j. 28/03/05 – 3ª T. – DJ 08/04/05 – p.32). “(...) O 

preceito é cogente: 'conhecerá', e não 'poderá conhecer', se a questão for 

exclusivamente de direito, o julgamento antecipado da lide é obrigatório. 

Não pode o juiz, por sua mera conveniência, relegar para fase ulterior a 

prolação da sentença, se houver absoluta desnecessidade de ser 

produzida prova em audiência.” (NEGRÃO, Theotônio. Código de Processo 

Civil e Legislação Processual em Vigor. 33. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 

p. 408). Portanto, conheço diretamente do pedido, com fundamento no art. 

355, inciso I do CPC. Não havendo preliminares ou questões processuais 

pendentes de análise, imperioso torna-se seus respectivos exames antes 

da apreciação do mérito ad causam. A pretensão da autora é 

improcedente. O auxílio-reclusão, previsto no art. 80 da Lei 8.213/1991, e 

regulamentado pelo art. 116 do Decreto 3.048/1999, é benefício devido 

aos dependentes de segurado mediante o atendimento aos seguintes 

requisitos: i) dependência econômica; ii) efetivo recolhimento à prisão, bem 

como sua permanência; iii) condição de segurado do recluso; iv) 

remuneração do recluso inferior ao limite legal; v) não recebimento pelo 

segurado de remuneração da empresa, aposentadoria, auxílio-doença ou 

abono de permanência (este último extinto no RGPS). A dependência 

econômica da autora é incontroversa, já que presumida, em face de sua 

tenra idade, e não contestada pelo INSS. O encarceramento do genitor 

também não foi contestado e encontra-se devidamente comprovado pelo 

atestado carcerário acostado à exordial (ref. 14317150). A condição de 

segurado do genitor encontra-se mantida, uma vez que se verifica pelo 

seu CNIS que seu último vínculo antes da prisão cessou em 12 de janeiro 

de 2017, ocasião em que era empregado da empresa “Miotto Engenharia e 

Oras Ltda EPP” de modo que, no momento da prisão, ocorrida em 08 de 

agosto de 2017, encontrava-se na fruição do chamado "período de 

graça". No tocante ao recebimento pelo segurado de remuneração ou 

aposentadoria, não foram demonstrados nos autos recebimentos 

diversos, nem mesmo no CNIS. A controvérsia dos autos cinge-se, 

portanto, ao enquadramento ou não do salário do autor nos limites legais 

previstos para a concessão do benefício. Em relação ao requisito, é 

preciso estabelecer qual o valor estipulado para a configuração da baixa 

renda. No caso concreto, o último salário recebido pelo segurado, 

segundo conta nos autos, foi de R$1.652,87 (mil, seiscentos e cinquenta e 

dois reais e oitenta e sete centavos). Ocorre que o segurado foi preso em 

08 de agosto de 2017, data em que se encontrava vigente a Portaria MF nº 

8 de 13/01/2017, a qual estabelecia o limite máximo da última remuneração 

do segurado em R$ 1.292,43 (mil, duzentos e noventa e dois reais e 

quarenta e três centavos) para que seus dependentes pudessem fazer 

jus ao benefício, portanto, superior ao valor estabelecido na norma. 

Vejamos: “Art. 5º O auxílio-reclusão, a partir de 1º de janeiro de 2017, 

será devido aos dependentes do segurado cujo salário de contribuição 

seja igual ou inferior a R$ 1.292,43 (um mil duzentos e noventa e dois reais 

e quarenta e três centavos), independentemente da quantidade de 

contratos e de atividades exercidas. § 1º Se o segurado, embora 

mantendo essa qualidade, não estiver em atividade no mês da reclusão, 

ou nos meses anteriores, será considerado como remuneração o seu 

último salário de contribuição. § 2º Para fins do disposto no § 1º, o limite 

máximo do valor da remuneração para verificação do direito ao benefício 

será o vigente no mês a que corresponder o salário de contribuição 

considerado. Desta feita, concluo pela ausência do requisito, 

considerando que a última contribuição do segurado foi superior contido 

na Portaria MF nº 8 de 13/01/2017. Neste sentido: PROCESSO CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. 

RENDA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

ACOLHIDOS PARCIALMENTE. 1. No caso dos autos, ao tempo do 

recolhimento à prisão, a renda mensal do segurado consistia em R$ 

669,76 (conforme extrato do sistema CNIS/DATAPREV - fls. 92/94), 

superior, portanto ao teto fixado, que na época correspondia a R$ 654,67, 

conforme Portaria nº 342, de 17/08/2006. Esclareça-se que o art. 116, 

caput, do Decreto nº 3.048/99 prevê como parâmetro de renda o "último 

salário-de-contribuição", o que afasta a adoção de qualquer outro valor. 2. 

A diferença do último salário-de-contribuição do recluso com relação ao 

limite previsto pela Portaria nº 342, de 17/08/2006, embora não seja 

grande, não pode ser considerada irrisória, já que superior a 2% (dois por 

cento). Em suma, não comprovado o preenchimento dos requisitos legais 

para concessão do auxílio-reclusão, o direito que persegue a autora não 

merece ser reconhecido. 3. Embargos de declaração acolhidos 

parcialmente. (TRF-3 - AC: 00015226720104039999 SP, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO, Data de Julgamento: 

18/09/2017, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 

DATA:26/09/2017) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial 

e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 
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85, § 8° do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa sua 

exigibilidade a rigor do art. 98, § 3°, do mesmo Codex. Transitada em 

julgado, certifique-se e arquive-se com baixa na distribuição. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 13 de dezembro de 2018. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121434 Nr: 6298-68.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AUGUSTO DE MORAIS ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846/MT, ROMÁRIO HUMBERTO DAMASCENA - 

OAB:MT/24009

 Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos para expedir 

INTIMAÇÃO dos Advogados DRS. JOSÉ HUMBERTO DAMASCENA e 

ROMÁRIO HUMBERTO DAMASCENA, via DJE, para manifestar-se acerca 

do cálculo de pena de fls. 19.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122331 Nr: 6670-17.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO VINISKI BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Coelho da Silva - 

OAB:14948/MT, JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14247-MT

 Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos para expedr 

INTIMAÇÃO aos Advogados DRS. ADEMAR COELHO DA SILVA e JOSÉ 

MÁRCIO DE OLIVEIRA, via DJE, para manifestarem-se acerca do Cálculo 

de Pena de fls. 24.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70653 Nr: 12090-08.2015.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GINO MARCOS ALMEIDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliete de Souza Barros - 

OAB:MT/23997/0, MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 Certifico que, o denunciado ao ser intimado manifestou seu desejo em 

recorrer da sentença. Diante do exposto, impulsiono os presentes autos 

para intimar o douto defensor constituído para apresentar as razões do 

recurso interposto. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13882 Nr: 579-96.2004.811.0010

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A JUSTIÇA PÚBLICA, CÍCERO DA CRUZ 

MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846/MT

 Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos para expedir 

INTIMAÇÃO ao Advogado DR. JOSÉ HUMBERTO DAMASCENA, via DJE, 

para no prazo legal manifestar nos termos do r. despacho de fls. 223 

proferido na Audiência de justificação do réu Cícero da Cruz Macedo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001930-96.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA ALMEIDA DO CARMO OAB - GO31267 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

 

Certifico e dou fé que os embargos à monitória de id n. 17047781 foram 

interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte embargada para no 

prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos à monitória de id n. 

17047781.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001829-59.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA ALMEIDA DO CARMO OAB - GO31267 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que os embargos à monitória de id n. 17048231 foram 

interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte embargada para no 

prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos à monitória de id n. 

17048231 .

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000542-95.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY ROSA OLINO SUARDI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA DA SILVA CASTELI (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 16445587 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 05 

dias manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000020-34.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELANE PEREIRA BITTENCOURT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 16479501 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010193-03.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VENANCIO ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOP. TRANSP. ROD. DE PASSAGEIROS E CARGAS E PRESTADORES 

SERVICOS COM MAQ. E IMPL. AGR. DO VALE DO SAO LOURENCO - 
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COOPERTRANSVALE (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 16468604 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 05 

dias manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001390-48.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001390-48.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FELIPE MARTINS DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I do CPC/15. Preliminares. - Da Justiça Gratuita. De início, ressalta-se que o 

artigo 54 da Lei nº 9.099/95 assegura o acesso gratuito ao juizado 

especial, em primeiro grau de jurisdição. Logo, eventual peculiaridade 

sobre condições de arcar com custas e despesas, deverá ser formulada 

em segunda instância, caso haja prolação de recurso. - Do Comprovante 

Original de Negativação. Importante asseverar, ainda preliminarmente, que 

a Ré pleiteou que fossem juntados aos autos o comprovante original da 

negativação questionada. OPINO pelo indeferimento do aludido pedido, por 

entender como válido o extrato apresentado à inicial, e, ainda, por 

entender que eventual contraprova da negativação, deveria ser 

apresentada pela própria Ré, em obediência à distribuição do ônus da 

prova prevista no artigo 373, II do CPC/15. Mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por FELIPE MARTINS DA 

SILVA em face de TELEFONICA BRASIL S/A. Afirma a parte requerente 

que utiliza de linha telefônica pré – paga, e que teve seu nome negativado 

indevidamente pela reclamada, uma vez que afirma não possuir débito 

legítimo a ponto de justificar restrição no importe de R$ 402,43 

(quatrocentos e dois reais e quarenta e três centavos), data de inclusão 

em 11-08-2017, contrato n. 0000899991149615. Em suma, a reclamada, 

em sua peça de defesa, afirma que a reclamante contratou os serviços da 

empresa ré, vinculado à linha de telefone n.º (45) 3027-0466, habilitada em 

22/12/2016. Alega que a autora deixou de efetuar o pagamento das 

faturas, ocasionando a inscrição de seu nome nos bancos de dados dos 

órgãos de proteção ao crédito, e por assim, afirma não ter cometido 

qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto dano 

ocorresse. Pois bem. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, a parte ré não 

trouxe aos autos elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil que prove a existência de relação contratual entre as 

partes ou a exigibilidade da dívida, significando dizer que o mesmo não 

logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, 

do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Em sede de impugnação, Autor afirma 

que: “nunca pagou conta da Requerida, aliás tão pouco possuiu tal número 

fixo nº 4530270466 na cidade de Foz do Iguaçu - PR!!! o requerente nunca 

residiu nessa cidade, quiçá neste endereço constante em tais faturas!!! o 

requerente reside no endereço da inicial há mais de 15 anos, quando veio, 

ainda criança, da cidade de Londrina - PR. o requerente sequer conhece a 

cidade de Foz do Iguaçu!!!”. Conclui-se, portanto, que a reclamada agiu 

sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo 

que responda de forma indenizatória pelos danos a que deu causa. 

Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. De outro norte, verifico que 

o Reclamante cumulativamente requer a condenação de indenização por 

danos morais, sob o fundamento de que seu nome foi indevidamente 

inserido no cadastro de proteção ao crédito. Neste caso o dano moral é 

presumido, in re ipsa, comprova-se pela força dos próprios fatos e 

independe de demonstração da extensão dos prejuízos para que surja a 

obrigação de indenizar. Assim, demonstrada a relação de causalidade 

entre a conduta do agente e o dano sofrido pela parte autora, resta fixar o 

quantum indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos morais visa 

minimizar a dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem importar em 

enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata punição ao 

ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à prática de 

novos ilícitos. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais que se 

vê dos autos, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se eficaz 

para compensar pecuniariamente os danos sofridos e para evitar 

reiterações pela parte reclamada, sempre levando em conta os princípios 

da razoabilidade e proporcionalidade. Quanto à litigância de má-fé, 

entendo que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do 

livre exercício do direito constitucional de ação. Com relação ao pedido 

contraposto, este não deve ser acolhido haja vista a inexistência de débito 

da Requerente em favor da Requerida. Por fim, quanto à alegação de 

ausência de notificação prévia, a notificação do devedor, antes de levada 

a efeito a inscrição do seu nome, nos cadastros de inadimplentes, é 

obrigação do arquivista e não do credor, que apenas informou o 

inadimplemento, consoante entendimento sumular n. 359 do STJ. Pelo 

exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para: - 

DECLARAR a inexistência do débito, ora discutido, no valor de R$ 402,43 

(quatrocentos e dois reais e quarenta e três centavos); - DETERMINAR a 

Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome do reclamante do rol de 

inadimplentes relativamente ao débito do presente feito; - CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título 

de indenização por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês 

desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. Publicada e 

registrada no sistema PJE. Intimem-se. Cumpra-se. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular deste Juizado 

Especial, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS Juíz de Direito [1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do Superior 

Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001549-88.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEANE LETICIA GARCIA SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001549-88.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: JEANE LETICIA GARCIA SOUZA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 
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Trata-se de ação de cobrança proposta por FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA – ME, em face de JEANE LETICIA GARCIA SOUZA. Alega a parte 

reclamante, em síntese, ser credora da importância total de R$ 1.069,60 

(um mil e sessenta e nove reais e sessenta centavos), não adimplida pela 

parte reclamada, referente aquisição de produtos junto ao seu 

estabelecimento comercial. Em que pese a parte ré tenha sido 

devidamente citada, conforme se infere do documento de ID 15768455, 

não se fez presente em audiência, tampouco justificou a ausência ou 

apresentou contestação. Inexistindo preliminares, passo a analisar a 

questão do mérito. É o breve relato. Decido. DA REPRESENTAÇÃO DA 

PARTE AUTORA Analisando detidamente os autos, verifico que a parte 

demandante trata de Microempresa, restando demonstrado tal 

enquadramento nos autos. O enunciado 141 do FONAJE dispõe que: “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente”. No caso em análise, a parte autora classificada como 

Microempresa, compareceu em audiência de conciliação representada por 

seu Sócio Proprietário Sr. Mauro Aloizio Florentino (ID 14955468), não 

havendo nenhum óbice à continuidade do presente feito. Assim, tenho que 

a representação da parte autora no feito encontra-se adequada, máxime 

quando analisado em conjunto com as demais regras que orientam os 

processos dos Juizados Especiais, bem como, a jurisprudência dominante. 

MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. De toda forma, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamada, embora tenha 

sido devidamente citada a comparecer em audiência, não se fez presente, 

tampouco justificou a ausência ou apresentou defesa, razão pela qual 

entendo que a decretação da sua revelia no presente caso é medida de 

rigor. Destaco o teor do Enunciado nº 04 do Estado de Mato Grosso e 

também a Súmula 11 dos Juizados Especiais, as quais estabelecem que: 

Enunciado 4 – A Contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena de Revelia. SÚMULA 

11: A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar 

da audiência de conciliação, sob pena de revelia. Assim, em se tratando 

de Juizado Especial, a ausência de contestação implica em revelia da 

parte promovida, conforme entendimento da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso, verbis: AÇÃO INDENIZATÓRIA - REVELIA 

MANTIDA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 16 NDA TURMA RECURSAL ÚNICA - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ROL DE INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE CIVIL - QUANTUM 

MANTIDO. 1 - Os efeitos da revelia devem ser mantidos, porquanto a parte 

ré compareceu a audiência de conciliação, saindo intimada de que teria o 

prazo de 05 (cinco) dias para apresentar contestação, contudo, deixou 

transcorrer in albis, como se vê da certidão de fls. 58. Aplicação da 

Súmula 16 da Turma Recursão Única. 2- In casu, cabia a cessionária, a 

comprovação da origem e regularidade da dívida perante a cedente, bem 

como a notificação do suposto devedor acerca da cessão, o que não 

ocorreu, acarretando a ilegalidade do cadastro negativo. 2- É 

inquestionável o dano moral que enseja a indenização ao consumidor 

pelos danos sofridos, decorrente do cadastro equivocado de seus dados 

nos anais de proteção ao crédito, por dívida de linha telefônica que sequer 

havia solicitado, gerando, por si só, para o ofensor, a obrigação de 

reparar os danos morais daí advindos, cujo valor deve ser mantido de 

acordo com a gravidade da lesão e a extensão do dano. 3 - Na fixação da 

reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, 

sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico 

lesado, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar 

quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem 

importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. 4 - Dever de 

indenizar, valor fixado com moderação e razoabilidade, não 

caracterizando enriquecimento ilícito por parte do Autor. 5 - Recurso 

conhecido e não provido. (RI 939/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 03/07/2012, Publicado no DJE 16/08/2012) 

Portanto, tendo a parte ré deixado de comparecer em audiência, bem 

como, de apresentar contestação, tornou-se revel. Assim sendo restando 

incontroversos os fatos e documentos da exordial. Outrossim, a parte 

demandada não contestou, nem compareceu à audiência de conciliação, 

confessando, portanto, a matéria fática. Nesse sentido é a inteligência do 

artigo 20 da Lei 9.099/95, que lemos: “Art. 20. Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” Cabe à parte 

reclamada comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário serão 

reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. O Enunciado nº. 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, têm a seguinte redação: ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Devemos nos ater ao fato 

de que o rigor da exigência do comparecimento pessoal das partes às 

audiências designadas deve-se ao princípio maior dos sistemas dos 

Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os litigantes. Em 

se tratando de causa que versa sobre direitos patrimoniais e, portanto, 

disponíveis, a ausência da parte requerida à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento conduz aos efeitos da revelia, 

chancelando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 

inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento do julgador. Assim, 

uma vez que a parte ré não produziu qualquer prova ou se manifestou nos 

autos para defender-se do alegado, demonstrou verdadeiro descaso com 

a demanda. Ademais, o não comparecimento à audiência designada para 

tentativa de conciliação corroborou para que não trouxesse aos autos 

qualquer prova que destituísse o alegado pela parte demandante, assim a 

decretação da revelia com o aproveitamento de todos os seus efeitos é 

medida que se impõe. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, ao autor 

incumbe provar o fato constitutivo de seu direito, sob pena de 

improcedência da reclamação. Com efeito, analisando detidamente os 

autos, tenho que a parte autora se desincumbiu de provar o que alegou 

com a exordial, ao passo que apresentou como documentos da dívida, 

nota de débito no ID 14076497, demonstrando a aquisição de produtos 

pela parte demanda, as quais não foram adimplidas, restando saldo a 

quitar pela parte ré no importe de R$ 1.069,60 (um mil e sessenta e nove 

reais e sessenta centavos). Outrossim, a parte demandada não conseguiu 

inibir os fatos constitutivos do direito do autor trazido com a exordial, nos 

termos do que prevê o art. 373, II, do CPC. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA PROMISSÓRIA – SUPOSTO 

PAGAMENTO COM CHEQUES – NÃO COMPROVAÇÃO – ART. 333, II, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA 

MANTIDA. 1 – Nos termos do art. 333, II, do Código de Processo Civil, 

incumbe à parte reclamada provar os fatos impeditivos, extintivos e 

modificativos do direito da parte reclamante. 2 – Uma vez não comprovado 

o pagamento de nota promissória, mantém-se a sentença que julgou 

procedente ação de cobrança. 3 – Recurso conhecido e não provido. 

(Cumprimento de sentença 820090296669/2012, Turma Recursal Única, 

Julgado em 13/12/2012, Publicado no DJE 13/12/2012) Diante dos fatos e 

provas, tenho desta forma que deve a parte reclamada adimplir com sua 

obrigação de pagar quantia certa, respondendo pelo pagamento dos 

valores. Ademais, a parte reclamante cumpriu satisfatoriamente com seu 

ônus probatório, juntando aos autos a prova da dívida que não logrou êxito 

em recebê-la. DISPOSITIVO Pelo exposto, DECRETO A REVELIA da parte 

promovida e, julgo PROCEDENTE com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil do pleito 

autoral, para o fim de condenar a parte reclamada ao pagamento da dívida 

inadimplida, no valor de R$ 1.069,60 (um mil e sessenta e nove reais e 

sessenta centavos), que deverá ser corrigido monetariamente desde o 

vencimento e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a citação 

válida. Valor que deverá ser apurado através de simples cálculo 

aritmético. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e 

art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1003152-02.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA FELICIANO DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: EVALDO LUCIO DA SILVA OAB: MT10462/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

07/02/2019 Hora: 10:50 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-46.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DA SILVA FERRAZ (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

13/02/2019 Hora: 08:00 Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 27/09/2018 Hora: 08:00 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-46.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO DA SILVA FERRAZ (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

13/02/2019 Hora: 08:00 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000417-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANITA FERREIRA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 17061635 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000258-53.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA GARBELINI SERAFIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 16936270 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000641-31.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WALTOWILLI BEZERRA REGIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 16986854 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001148-26.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Giovani Bianchi (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 17039421 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002804-81.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO CABRAL GALINDO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA DE LIMA RIGO OAB - MT0013090S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 
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parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: SANDRA MARA DE LIMA RIGO OAB: MT0013090S Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

13/02/2019 Hora: 08:40 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003480-29.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO(A))

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB: MT21419/O Endereço: 

desconhecido Advogado: IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB: 

MT24446/O Endereço: RUA ITARARÉ, 818, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: 

Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

07/02/2019 Hora: 10:40 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000271-23.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR VIEIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da parte autora para que no prazo de 05 dias indique endereço do 

executado a fim de que seja expedido mandado de penhora.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000546-35.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY ROSA OLINO SUARDI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDIONE DA GLORIA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000546-35.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: IRACY ROSA OLINO SUARDI - 

ME EXECUTADO: ALCIDIONE DA GLORIA Vistos, etc. 1. Atento ao pedido 

de penhora on line constante dos autos, tenho que tal modalidade 

constritiva deve ser deferida eis que, além de constituir medida judicial 

com sustentação legal, também se mostra a mais apropriada neste 

momento processual. Assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC, 

art. 11 da Lei 6.830/80 e Provimento 04/2007-CGJ procedi a tentativa 

tomando por base o CPF/CNPJ da parte devedora. 2. Ainda, ante a criação 

do Renajud, sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao 

Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e que permite consultas e 

envio de ordens judiciais de restrições de veículos à base de dados do 

Renavam, procedi nesta data à consulta por meio do sistema RENAJUD, 

conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e CNGC – MT. 

3. Seguindo, sendo hipótese de deferimento do pedido da parte para 

requisição de informação sobre a renda ou bens do(a) devedor(a) à 

Receita Federal, nos termos do art. 476 da C.N.G.C., procedi com a 

pesquisa via sistema INFOJUD. 4. Com efeito, tornaram sem resultado tais 

diligências, como se colhe dos documentos anexos. 5. Assim, conforme 

requerido, DEFIRO a intimação da parte executada a fim de que indique 

bens passíveis de penhora, caso existam, no prazo de cinco dias, sob 

pena de aplicação de multa por descumprimento, nos termos do art. 774, 

parágrafo único do CPC. 6. DEFIRO, também, desde já, a inclusão do nome 

da parte executada nos cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 

782, § 3º e § 4º, do CPC, devendo ser dada baixa na restrição em caso de 

pagamento, garantia da dívida ou extinção da execução. 7. DEFIRO, 

outrossim, caso requerido, a expedição de certidão de que trata o artigo 

828 do CPC, para averbação no registro de imóveis, de veículos ou de 

outros bens sujeitos penhora, arresto ou indisponibilidade, com o nome 

das partes e o valor da causa, devendo o credor cumprir fielmente os 

prazos e restrições descritos no artigo acima citado. 8. Sem prejuízo, 

manifeste-se a parte exequente no prazo de quinze dias, em termos de 

prosseguimento da demanda executiva, sob pena de extinção. 9. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000808-48.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

Certidão Processo n.: 1000808-48.2018.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 e taxa judiciária no valor de R$ 140,59, 

conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de certidão 

de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) Jaciara, 13 de 

dezembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000796-34.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NUNES DA CONCEICAO PICELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certidão Processo n.: 1000796-34.2018.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 e taxa judiciária no valor de R$ 140,59, 

conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de certidão 

de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) Jaciara, 13 de 

dezembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000798-04.2018.8.11.0010

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 359 de 669



Parte(s) Polo Ativo:

MARINALDO TAVARES XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certidão Processo n.: 1000798-04.2018.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 e taxa judiciária no valor de R$ 140,59, 

conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de certidão 

de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) Jaciara, 13 de 

dezembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000844-90.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certidão Processo n.: 1000844-90.2018.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 e taxa judiciária no valor de R$ 140,59, 

conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de certidão 

de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) Jaciara, 13 de 

dezembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000736-95.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DIREMA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão Processo n.: 1000736-95.2017.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 e taxa judiciária no valor de R$ 140,59, 

conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de certidão 

de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) Jaciara, 13 de 

dezembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000994-71.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBERSON CARLOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certidão Processo n.: 1000994-71.2018.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas 

processuais no valor de R$ 413,40 e taxa judiciária no valor de R$ 140,59, 

conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de certidão 

de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) Jaciara, 13 de 

dezembro de 2018. ANA PAULA PAIXAO GERALDINO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000718-74.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DELZA NUNES DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000718-74.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: DELZA NUNES DA CRUZ 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido de execução de sentença, nos 

moldes do art. 52 da Lei 9.099/95. 2 – Intime-se o devedor, por meio de 

seu Patrono, via DJE, a quitar o débito no prazo de 15 dias (art. 523 do 

CPC), consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo 

assinalado não incidirá multa de 10%, conforme art. 523, § 1º, do CPC. 

Não havendo procurador habilitado, proceda a intimação nos moldes do 

artigo 513 do CPC. 3 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se 

incluindo a multa e tornem os autos imediatamente conclusos para penhora 

on line. 4 – O devedor poderá oferecer embargos à execução no prazo de 

15 (quinze) dias, a contar da data do depósito espontâneo, ficando 

dispensada a lavratura do termo de penhora, os quais deverão se limitar à 

matéria enumerada no art. 52, IX da Lei n.º 9.099/95. 5 – Atente-se para 

conversão da ação para fase de execução de sentença, retificando, bem 

como seja certificado a existência de custas pendentes nos casos de 

condenação nas penas por litigância de má-fé. 6 – Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003480-29.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO(A))

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1003480-29.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CARLOS ROBERTO DA SILVA 

REQUERIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL 

Vistos, etc. 1. CITE-SE para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. A tutela de urgência pleiteada exige, além da comprovação 

do perigo de dano, fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas 

capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a 

pretensão inicial poderá ser acolhida. Destaca-se, ainda, orientação 

emanada do e. STJ sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A 
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abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 

deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança 

indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa 

ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" 

(REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, Relatora 

Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 

10/3/2009). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que 

impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que 

dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que 

não houve demonstração da aparência do bom direito a ensejar a 

concessão da tutela antecipada. Dissentir de tal entendimento demandaria 

revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1082329/SC, 

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

07/11/2017, DJe 14/11/2017). No caso dos autos, entretanto, toda a 

narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Aliás, não visualizo perigo na demora do 

provimento, uma vez que consta outra negativação contra a parte. Assim, 

sob juízo de cognição sumária e diante da inexistência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito da parte e o risco de dano, INDEFIRO 

a tutela de urgência, podendo ser objeto de reapreciação após a 

contestação. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus da prova, 

considerando que a parte reclamante se encontra em situação de 

hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato constitutivo 

de seu direito, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-17.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALISON APARECIDO DE SOUZA JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000047-17.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: WALISON APARECIDO DE SOUZA JESUS Vistos 

etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

CPC. Trata-se de Reclamação proposta por FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME, que move em desfavor de WALISON APARECIDO DE SOUZA 

JESUS. A parte reclamante requereu a desistência da presente ação, com 

o arquivamento do feito, conforme se infere da petição lançada no 

movimento de ID 14561427. Nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação Judicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta reclamação e, em consequência, JULGO EXTINTO 

este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-62.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA KAROLLINE VEIGA GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000141-62.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: ANNA KAROLLINE VEIGA GARCIA Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de Reclamação proposta por FLORENTINO & CASTELINI LTDA - 

ME, que move em desfavor de ANNA KAROLLINE VEIGA GARCIA. A parte 

reclamante requereu a desistência da presente ação, com o arquivamento 

do feito, conforme se infere da petição lançada no movimento de ID 

14613032 e ratificado em audiência (ID 14615334). Nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, 

HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos 

da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme 

o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000406-98.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALANA LARISSA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000406-98.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: ALANA LARISSA FERREIRA Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Trata-se de ação proposta por FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME, em 

face de ALANA LARISSA FERREIRA, a qual encontra-se em fase de 

cumprimento de sentença. Analisando detidamente o processo, verifico 

que já houve o cumprimento das obrigações impostas, já tendo a parte 

exequente realizado o levantamento dos valores, não havendo 

pendências. Ademais, conforme se infere da petição encartada aos autos 

no ID 16934314, a parte exequente requer o arquivamento do feito. Assim, 

diante a comprovação do cumprimento das obrigações impostas no 

presente feito, tenho que a extinção é medida que se impõe. DISPOSITIVO 

Diante de todo o exposto, JULGO EXTINTA a execução, nos termos do art. 

924, II do Código de Processo Civil, diante da satisfação integral do débito. 

Sem custas e honorários advocatícios, face ao disposto nos art. 54 e 55 

da Lei n.º 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme 

o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. 
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DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000184-96.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA CUNHA SIQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000184-96.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: FABIANA CUNHA SIQUEIRA Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Trata-se de processo movido por FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME, 

em desfavor de FABIANA CUNHA SIQUEIRA. Conforme consta nos autos, 

através do documento de ID 17038418, a parte exequente informa que 

compuseram acordo (ID 17038424), requerendo o arquivamento do feito. 

Isso posto, faz-se necessário a homologação e extinção do feito. O Artigo 

487, III, “b” do Código de Processo Civil estabelece que: ”Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: (...) b) a transação;” 

Assim, ante o acordo entabulado entre as partes e, considerando que o 

instrumento se encontra assinado por ambas as partes, deve o feito ser 

arquivado. DISPOSITIVO Ante o exposto, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes, 

em consequência, JULGO EXTINTO este feito, com exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo 

Civil. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, 

ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001663-27.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001663-27.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: ANDREIA GOMES DA SILVA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de ação de cobrança proposta por FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA – ME, em face de ANDREIA GOMES DA SILVA. Alega a parte 

reclamante, em síntese, ser credora da importância total de R$ 889,50 

(oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos), não adimplida 

pela parte reclamada, referente aquisição de produtos junto ao seu 

estabelecimento comercial. Em que pese a parte ré tenha sido 

devidamente citada, conforme se infere do documento de ID 15806818, 

não se fez presente em audiência, tampouco justificou a ausência ou 

apresentou contestação. Inexistindo preliminares, passo a analisar a 

questão do mérito. É o breve relato. Decido. DA REPRESENTAÇÃO DA 

PARTE AUTORA Analisando detidamente os autos, verifico que a parte 

demandante trata de Microempresa, restando demonstrado tal 

enquadramento nos autos. O enunciado 141 do FONAJE dispõe que: “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente”. No caso em análise, a parte autora classificada como 

Microempresa, compareceu em audiência de conciliação representada por 

sua Sócia Proprietária Sra. Maria da Penha Rosa Florentino (ID 16282736), 

não havendo nenhum óbice à continuidade do presente feito. Assim, tenho 

que a representação da parte autora no feito encontra-se adequada, 

máxime quando analisado em conjunto com as demais regras que orientam 

os processos dos Juizados Especiais, bem como, a jurisprudência 

dominante. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. De toda 

forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamada, 

embora tenha sido devidamente citada a comparecer em audiência, não se 

fez presente, tampouco justificou a ausência ou apresentou defesa, razão 

pela qual entendo que a decretação da sua revelia no presente caso é 

medida de rigor. Destaco o teor do Enunciado nº 04 do Estado de Mato 

Grosso e também a Súmula 11 dos Juizados Especiais, as quais 

estabelecem que: Enunciado 4 – A Contestação será apresentada no 

prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena 

de Revelia. SÚMULA 11: A contestação será apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia. 

Assim, em se tratando de Juizado Especial, a ausência de contestação 

implica em revelia da parte promovida, conforme entendimento da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, verbis: AÇÃO INDENIZATÓRIA 

- REVELIA MANTIDA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 16 NDA TURMA 

RECURSAL ÚNICA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ROL DE INADIMPLENTES - 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - ATO 

ILÍCITO CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - QUANTUM MANTIDO. 1 - Os efeitos da revelia 

devem ser mantidos, porquanto a parte ré compareceu a audiência de 

conciliação, saindo intimada de que teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

apresentar contestação, contudo, deixou transcorrer in albis, como se vê 

da certidão de fls. 58. Aplicação da Súmula 16 da Turma Recursão Única. 

2- In casu, cabia a cessionária, a comprovação da origem e regularidade 

da dívida perante a cedente, bem como a notificação do suposto devedor 

acerca da cessão, o que não ocorreu, acarretando a ilegalidade do 

cadastro negativo. 2- É inquestionável o dano moral que enseja a 

indenização ao consumidor pelos danos sofridos, decorrente do cadastro 

equivocado de seus dados nos anais de proteção ao crédito, por dívida de 

linha telefônica que sequer havia solicitado, gerando, por si só, para o 

ofensor, a obrigação de reparar os danos morais daí advindos, cujo valor 

deve ser mantido de acordo com a gravidade da lesão e a extensão do 

dano. 3 - Na fixação da reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao 

julgador, atentando, sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido e 

às do bem jurídico lesado, e aos princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à suficiente recomposição 

dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. 

4 - Dever de indenizar, valor fixado com moderação e razoabilidade, não 

caracterizando enriquecimento ilícito por parte do Autor. 5 - Recurso 

conhecido e não provido. (RI 939/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 03/07/2012, Publicado no DJE 16/08/2012) 

Portanto, tendo a parte ré deixado de comparecer em audiência, bem 

como, de apresentar contestação, tornou-se revel. Assim sendo restando 

incontroversos os fatos e documentos da exordial. Outrossim, a parte 

demandada não contestou, nem compareceu à audiência de conciliação, 

confessando, portanto, a matéria fática. Nesse sentido é a inteligência do 

artigo 20 da Lei 9.099/95, que lemos: “Art. 20. Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” Cabe à parte 

reclamada comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário serão 
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reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. O Enunciado nº. 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, têm a seguinte redação: ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Devemos nos ater ao fato 

de que o rigor da exigência do comparecimento pessoal das partes às 

audiências designadas deve-se ao princípio maior dos sistemas dos 

Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os litigantes. Em 

se tratando de causa que versa sobre direitos patrimoniais e, portanto, 

disponíveis, a ausência da parte requerida à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento conduz aos efeitos da revelia, 

chancelando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 

inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento do julgador. Assim, 

uma vez que a parte ré não produziu qualquer prova ou se manifestou nos 

autos para defender-se do alegado, demonstrou verdadeiro descaso com 

a demanda. Ademais, o não comparecimento à audiência designada para 

tentativa de conciliação corroborou para que não trouxesse aos autos 

qualquer prova que destituísse o alegado pela parte demandante, assim a 

decretação da revelia com o aproveitamento de todos os seus efeitos é 

medida que se impõe. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, ao autor 

incumbe provar o fato constitutivo de seu direito, sob pena de 

improcedência da reclamação. Com efeito, analisando detidamente os 

autos, tenho que a parte autora se desincumbiu de provar o que alegou 

com a exordial, ao passo que apresentou como documentos da dívida, 

nota de débito no ID 14245499, demonstrando a aquisição de produtos 

pela parte demanda, as quais não foram adimplidas, restando saldo a 

quitar pela parte ré no importe de R$ 889,50 (oitocentos e oitenta e nove 

reais e cinquenta centavos). Outrossim, a parte demandada não 

conseguiu inibir os fatos constitutivos do direito do autor trazido com a 

exordial, nos termos do que prevê o art. 373, II, do CPC. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA PROMISSÓRIA – 

SUPOSTO PAGAMENTO COM CHEQUES – NÃO COMPROVAÇÃO – ART. 

333, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO – 

SENTENÇA MANTIDA. 1 – Nos termos do art. 333, II, do Código de 

Processo Civil, incumbe à parte reclamada provar os fatos impeditivos, 

extintivos e modificativos do direito da parte reclamante. 2 – Uma vez não 

comprovado o pagamento de nota promissória, mantém-se a sentença que 

julgou procedente ação de cobrança. 3 – Recurso conhecido e não 

provido. (Cumprimento de sentença 820090296669/2012, Turma Recursal 

Única, Julgado em 13/12/2012, Publicado no DJE 13/12/2012) Diante dos 

fatos e provas, tenho desta forma que deve a parte reclamada adimplir 

com sua obrigação de pagar quantia certa, respondendo pelo pagamento 

dos valores. Ademais, a parte reclamante cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório, juntando aos autos a prova da dívida que não logrou 

êxito em recebê-la. DISPOSITIVO Pelo exposto, DECRETO A REVELIA da 

parte promovida e, julgo PROCEDENTE com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil do pleito 

autoral, para o fim de condenar a parte reclamada ao pagamento da dívida 

inadimplida, no valor de R$ 889,50 (oitocentos e oitenta e nove reais e 

cinquenta centavos), que deverá ser corrigido monetariamente desde o 

vencimento e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a citação 

válida. Valor que deverá ser apurado através de simples cálculo 

aritmético. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e 

art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001569-79.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIANO RODRIGUES DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001569-79.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME REQUERIDO: MARCIANO RODRIGUES DE SOUSA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de ação de cobrança proposta por FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA – ME, em face de MARCIANO RODRIGUES DE SOUSA. Alega a parte 

reclamante, em síntese, ser credora da importância total de R$ 840,87 

(oitocentos e quarenta reais e oitenta e sete centavos), não adimplida pela 

parte reclamada, referente aquisição de produtos junto ao seu 

estabelecimento comercial. Em que pese a parte ré tenha sido 

devidamente citada, conforme se infere do documento de ID 16122450, 

não se fez presente em audiência, tampouco justificou a ausência ou 

apresentou contestação. Inexistindo preliminares, passo a analisar a 

questão do mérito. É o breve relato. Decido. DA REPRESENTAÇÃO DA 

PARTE AUTORA Analisando detidamente os autos, verifico que a parte 

demandante trata de Microempresa, restando demonstrado tal 

enquadramento nos autos. O enunciado 141 do FONAJE dispõe que: “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente”. No caso em análise, a parte autora classificada como 

Microempresa, compareceu em audiência de conciliação representada por 

seu Sócio Proprietário Sr. Mauro Aloizio Florentino (ID 16754335), não 

havendo nenhum óbice à continuidade do presente feito. Assim, tenho que 

a representação da parte autora no feito encontra-se adequada, máxime 

quando analisado em conjunto com as demais regras que orientam os 

processos dos Juizados Especiais, bem como, a jurisprudência dominante. 

MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. De toda forma, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. A parte reclamada, embora tenha 

sido devidamente citada a comparecer em audiência, não se fez presente, 

tampouco justificou a ausência ou apresentou defesa, razão pela qual 

entendo que a decretação da sua revelia no presente caso é medida de 

rigor. Destaco o teor do Enunciado nº 04 do Estado de Mato Grosso e 

também a Súmula 11 dos Juizados Especiais, as quais estabelecem que: 

Enunciado 4 – A Contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar da Audiência de Conciliação, sob pena de Revelia. SÚMULA 

11: A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar 

da audiência de conciliação, sob pena de revelia. Assim, em se tratando 

de Juizado Especial, a ausência de contestação implica em revelia da 

parte promovida, conforme entendimento da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso, verbis: AÇÃO INDENIZATÓRIA - REVELIA 

MANTIDA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 16 NDA TURMA RECURSAL ÚNICA - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ROL DE INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE CIVIL - QUANTUM 

MANTIDO. 1 - Os efeitos da revelia devem ser mantidos, porquanto a parte 

ré compareceu a audiência de conciliação, saindo intimada de que teria o 

prazo de 05 (cinco) dias para apresentar contestação, contudo, deixou 

transcorrer in albis, como se vê da certidão de fls. 58. Aplicação da 

Súmula 16 da Turma Recursão Única. 2- In casu, cabia a cessionária, a 

comprovação da origem e regularidade da dívida perante a cedente, bem 

como a notificação do suposto devedor acerca da cessão, o que não 

ocorreu, acarretando a ilegalidade do cadastro negativo. 2- É 

inquestionável o dano moral que enseja a indenização ao consumidor 

pelos danos sofridos, decorrente do cadastro equivocado de seus dados 

nos anais de proteção ao crédito, por dívida de linha telefônica que sequer 

havia solicitado, gerando, por si só, para o ofensor, a obrigação de 

reparar os danos morais daí advindos, cujo valor deve ser mantido de 

acordo com a gravidade da lesão e a extensão do dano. 3 - Na fixação da 

reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, 
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sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico 

lesado, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar 

quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem 

importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. 4 - Dever de 

indenizar, valor fixado com moderação e razoabilidade, não 

caracterizando enriquecimento ilícito por parte do Autor. 5 - Recurso 

conhecido e não provido. (RI 939/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 03/07/2012, Publicado no DJE 16/08/2012) 

Portanto, tendo a parte ré deixado de comparecer em audiência, bem 

como, de apresentar contestação, tornou-se revel. Assim sendo restando 

incontroversos os fatos e documentos da exordial. Outrossim, a parte 

demandada não contestou, nem compareceu à audiência de conciliação, 

confessando, portanto, a matéria fática. Nesse sentido é a inteligência do 

artigo 20 da Lei 9.099/95, que lemos: “Art. 20. Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” Cabe à parte 

reclamada comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário serão 

reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. O Enunciado nº. 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, têm a seguinte redação: ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Devemos nos ater ao fato 

de que o rigor da exigência do comparecimento pessoal das partes às 

audiências designadas deve-se ao princípio maior dos sistemas dos 

Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os litigantes. Em 

se tratando de causa que versa sobre direitos patrimoniais e, portanto, 

disponíveis, a ausência da parte requerida à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento conduz aos efeitos da revelia, 

chancelando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 

inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento do julgador. Assim, 

uma vez que a parte ré não produziu qualquer prova ou se manifestou nos 

autos para defender-se do alegado, demonstrou verdadeiro descaso com 

a demanda. Ademais, o não comparecimento à audiência designada para 

tentativa de conciliação corroborou para que não trouxesse aos autos 

qualquer prova que destituísse o alegado pela parte demandante, assim a 

decretação da revelia com o aproveitamento de todos os seus efeitos é 

medida que se impõe. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, ao autor 

incumbe provar o fato constitutivo de seu direito, sob pena de 

improcedência da reclamação. Com efeito, analisando detidamente os 

autos, tenho que a parte autora se desincumbiu de provar o que alegou 

com a exordial, ao passo que apresentou como documentos da dívida, 

nota de débito no ID 14095135, demonstrando a aquisição de produtos 

pela parte demanda, as quais não foram adimplidas, restando saldo a 

quitar pela parte ré no importe de R$ 840,87 (oitocentos e quarenta reais e 

oitenta e sete centavos). Outrossim, a parte demandada não conseguiu 

inibir os fatos constitutivos do direito do autor trazido com a exordial, nos 

termos do que prevê o art. 373, II, do CPC. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA PROMISSÓRIA – SUPOSTO 

PAGAMENTO COM CHEQUES – NÃO COMPROVAÇÃO – ART. 333, II, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA 

MANTIDA. 1 – Nos termos do art. 333, II, do Código de Processo Civil, 

incumbe à parte reclamada provar os fatos impeditivos, extintivos e 

modificativos do direito da parte reclamante. 2 – Uma vez não comprovado 

o pagamento de nota promissória, mantém-se a sentença que julgou 

procedente ação de cobrança. 3 – Recurso conhecido e não provido. 

(Cumprimento de sentença 820090296669/2012, Turma Recursal Única, 

Julgado em 13/12/2012, Publicado no DJE 13/12/2012) Diante dos fatos e 

provas, tenho desta forma que deve a parte reclamada adimplir com sua 

obrigação de pagar quantia certa, respondendo pelo pagamento dos 

valores. Ademais, a parte reclamante cumpriu satisfatoriamente com seu 

ônus probatório, juntando aos autos a prova da dívida que não logrou êxito 

em recebê-la. DISPOSITIVO Pelo exposto, DECRETO A REVELIA da parte 

promovida e, julgo PROCEDENTE com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil do pleito 

autoral, para o fim de condenar a parte reclamada ao pagamento da dívida 

inadimplida, no valor de R$ 840,87 (oitocentos e quarenta reais e oitenta e 

sete centavos), que deverá ser corrigido monetariamente desde o 

vencimento e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a citação 

válida. Valor que deverá ser apurado através de simples cálculo 

aritmético. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e 

art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-07.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000037-07.2017.8.11.0010. REQUERENTE: GILMAR ARAUJO DA SILVA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. 

Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II, art. 924 do CPC, 

autorizando que a parte postulante proceda ao levantamento dos valores 

vinculados aos autos mediante a expedição do competente Alvará Judicial, 

a ser expedido em nome do beneficiário ou de seu advogado, desde que 

este tenha procuração especial para tanto. Dê-se baixa em eventuais 

gravames e penhoras realizadas nos autos. Atente-se para adequada 

autuação e distribuição na fase de cumprimento de julgado. Intimem-se. 

Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações 

de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000431-14.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000431-14.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Compulsando os autos, observa-se que as partes noticiam a 

realização de acordo, e, a teor do que dispõe o art. 139, inc. V, do CPC, 

cumpre ao magistrado promover, a qualquer tempo, a autocomposição. 

Tendo em vista que as partes se compuseram, HOMOLOGO por sentença, 

para que opere seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado, e, em 

consequência, JULGO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Conforme acordado e requerido, dou 

baixa nas restrições efetivadas sobre o veículo automotor da parte 

executada. Dê-se baixa em eventuais gravames. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). Int. Transitada em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000228-52.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO HENRIQUE NASCIMENTO PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 364 de 669



MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000228-52.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: RICARDO HENRIQUE 

NASCIMENTO PINTO EXECUTADO: MERCADOPAGO COM. 

REPRESENTACAO LTDA Vistos, etc. Considerando que a obrigação foi 

integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que 

dispõe o inc. II, art. 924 do CPC, autorizando que a parte postulante 

proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial, a ser expedido em nome do 

beneficiário ou de seu advogado, desde que este tenha procuração 

especial para tanto. Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras 

realizadas nos autos. Atente-se para adequada autuação e distribuição na 

fase de cumprimento de julgado. Intimem-se. Após, com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000641-31.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WALTOWILLI BEZERRA REGIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000641-31.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: WALTOWILLI BEZERRA REGIS 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II, art. 924 do CPC, 

autorizando que a parte postulante proceda ao levantamento dos valores 

vinculados aos autos mediante a expedição do competente Alvará Judicial, 

a ser expedido em nome do beneficiário ou de seu advogado, desde que 

este tenha procuração especial para tanto. Dê-se baixa em eventuais 

gravames e penhoras realizadas nos autos. Atente-se para adequada 

autuação e distribuição na fase de cumprimento de julgado. Intimem-se. 

Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações 

de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63622 Nr: 1025-26.2014.811.0018

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Distribuidora de Alimentos Francisco Ikeda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Costa Junior Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Antonio dos Santos Filho 

- OAB:2393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Simões - 

OAB:13837-B

 necessárias à confecção da minuta de edital de leilão, sobretudo: capa 

dos autos, petição inicial, auto de penhora ou arrecadação, laudo de 

avaliação, despacho que determinou a alienação, dados do credor 

hipotecário, terceiro interessado (se houver), em caso de bem imóvel 

cópia da matrícula (RGI) e outras informações que se fizerem necessárias 

e indispensáveis ao ato inclusive intimar as partes e interessados por meio 

de diário da justiça quanto a data e horário do público leilão, observando o 

prazo, que não poderá ser inferior a 5 dias de antecedência 

deste.Valendo este despacho como ofício, autorizo os leiloeiros e seus 

prepostos, devidamente identificados, a providenciar o cadastro e 

agendamento, via internet ou telefone, dos interessados em vistoriar o(s) 

bem(ns) penhorado, cabendo ao(s) responsável(is) pela guarda autorizar 

o ingresso dos interessados, em caso de resistência poderá ser solicitado 

inclusive apoio policial, desde já autorizado, designando-se datas para as 

visitas, além de providenciar fotografias do(s) bem(ns) para inseri-lo(s) 

em seu portal, a fim de que os licitantes tenham pleno conhecimento das 

características do bem(ns), que serão vendidos no estado em que se 

encontram, em caso de bem imóvel poderá ser afixadas faixas, placas ou 

outdoor no local para dar ampla divulgação sobre a venda do bem em 

leilão judicial.Desde já AUTORIZO os leiloeiros nomeados a adentrarem no 

imóvel a ser praceado para tirar fotos e realizar levantamento atual do 

imóvel em questão.Comunique-se o Juízo Deprecante.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 93844 Nr: 3605-24.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Valdirene da Silva Tomadon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Nascimento Manica - 

OAB:17.158, Karine de Gois Conradi - OAB:22077/O, Monica da Silva 

Costa - OAB:23320/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado e condeno o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS a conceder em 

favor da parte autora MARIA VALDIRENE DA SILVA TOMADON o 

benefício de aposentadoria por invalidez, no valor de um (01) salário 

mínimo mensal, a partir da juntada do laudo pericial (08/07/2018).As 

parcelas vencidas deverão ser satisfeitas de uma só vez, incidindo 

correção monetária com base nos índices do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal, conforme fundamentos utilizados pelo STF no julgamento 

do RE 870.947/SE, e ainda pelo STJ no julgamento do REsp nº 

1.270.439/PR, pelo rito do art. 543-C do CPC. Juros de mora de 1% ao 

mês, a partir da citação, observados os respectivos vencimentos, 

reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês a partir da Lei nº 11.960/09, 

ressalvadas aquelas acobertadas pela prescrição qüinqüenal, vencidas 

no período de cinco anos da propositura da presente demanda. Condeno o 

Instituto Nacional de Seguro Social ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor das parcelas 

vencidas até a data da prolação da sentença, excluídas as parcelas 

vincendas (Súmula 111 do STJ). Deixo de condenar o Instituto nas custas 

processuais nos termos do art. 8º da Lei 8620/93 e art. 3º da Lei Estadual 

nº 7603/01. Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 475, § 2º, 

CPC). P.R.I. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 68015 Nr: 305-25.2015.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isabel Cristina Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Alecio Perseguin Drudi, Joseani 

Perpetua Amaru Drudi, Estado de Mato Grosso - Secretaria Estadual de 

Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT, Thainara 

Jessica da Silva Aued - OAB:24598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA MONTEIRO DE 

LUCA TOMAZ - OAB:294261

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença ao qual o executado alegou 

excesso de execução (ref: 91), tendo a exequente concordado com os 

valores depositados (ref: 105).

Assim, julgo extinto a execução de sentença nos termos do art. 924 do 
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CPC, devendo os valores depositados serem transferidos mediante alvará 

eletrônico conforme dados informados pela exequente (ref: 105).

Após, arquive-se com as cautelas legais.

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000110-18.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANCISCO BATISTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000110-18.2018.8.11.0018. EXEQUENTE: BANCO DO 

BRASIL S.A EXECUTADO: ANTONIO FRANCISCO BATISTA DESPACHO 

DEFIRO o pleito de ID: 15045998. Escoado o prazo de suspensão do feito, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pugne 

o que de direito, sob pena de extinção. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000110-18.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANCISCO BATISTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000110-18.2018.8.11.0018. EXEQUENTE: BANCO DO 

BRASIL S.A EXECUTADO: ANTONIO FRANCISCO BATISTA DESPACHO 

DEFIRO o pleito de ID: 15045998. Escoado o prazo de suspensão do feito, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pugne 

o que de direito, sob pena de extinção. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 39154 Nr: 3175-19.2010.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Gema Dalpiaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Peniani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Gabriela Vieira Adami - 

OAB:14043

 SENTENÇA

 Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposta por MARIA GEMA 

DALPIAZ, em face de JOÃO PENIANI, qualificados nos autos em epígrafe.

 Entre um ato e outro, as partes informaram que se compuseram 

amigavelmente, resolvendo colocar fim a lide, anexando termo de acordo 

às fls. 169/176.

É o relatório.

 Fundamento e Decido.

As partes são legítimas e possuem interesse de agir, na medida em que a 

intervenção judicial que pretendem consiste em formalidade necessária à 

legitimação e eficácia do pactuado, inclusive perante terceiros.

Ademais, estando elas bem representadas e cuidando-se de direitos 

plenamente disponíveis, razão não há para deixar de homologar o acordo 

firmado entre as partes.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, HOMOLOGO o acordo de vontades 

apresentado às f. 169/176, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, cujas cláusulas passam a fazer parte integrante da presente 

sentença, EM CONSEQUÊNCIA JULGO EXTINTO o presente feito COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Novo 

Código de Processo Civil.

Determino a desconstituição de eventual penhora realizada nos autos.

Solicite-se a devolução da carta precatória expedida para Sinop-MT, 

independente de cumprimento (f. 166).

Custas processuais e honorários advocatícios, conforme item 4 do 

acordo.

Com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56764 Nr: 2972-86.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigues da Silva e Luiz da Silva Ltda EPP, 

Vanderlei Rodrigues da Silva, Edson Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22165/A, Gustavo Rodrigo Goes Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A

Tendo em vista que a parte executada, apesar de citada não pagou 

voluntariamente a dívida ou adotou outra postura equivalente prevista em 

lei, resultando no inadimplemento do débito, e o fato de o dinheiro preceder 

à ordem legal elencada no art. 11, da Lei 6.830/80, entendo que o pedido 

de bloqueio de numerário em conta bancária pelo sistema BacenJud deve 

ser deferido.

Isto porque além de não ferir a ordem de gradação legal, não ofende o 

princípio da menor gravosidade à parte executada (art. 805, do CPC). 

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou, inclusive, que para 

se lançar mão do sistema BacenJud é dispensável o esgotamento dos 

meios para a localização de bens do devedor. Neste sentido: STJ - RESP 

1009363, 200702792863/BA, Primeira Turma, Rel. Francisco Falcão, DJ 

16/04/2008; STJ - AgRg no REsp 1186797/PR. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2010/0056011-3 RELATOR(A) MINISTRO BENEDITO 

GONÇALVES – PRIMEIRA TURMA – DATA DO JULGAMENTO 28/09/2010 – 

PUBLICAÇÃO/FONTE DJE 07/10/2010.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de penhora on-line via 

BacenJud de fls. 116, determinando a efetivação do bloqueio nas contas 

da parte executada, no montante indicado na memória de cálculo de fls. 

55. Para tanto, determino:

a) Junte-se aos autos cópia da operação;

b) Efetivado o bloqueio com sucesso, independentemente do valor, 

lavre-se o termo de penhora com a transferência do valor obtido na conta 

única. Em caso contrário, diga o exequente em 05 dias.

c) Com a efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a 

Conta Única, determino que seja imediatamente comunicado, via malote 

digital, o Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, 

da Resolução n° 015/2012/TP;

d) Após, intimem-se o executado, que poderá apresentar impugnação no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 525, CPC);

e) Apresentada a impugnação, certifique-se, intimando o exequente para 

se manifestar em igual prazo. Não havendo, certifique-se e diga o 

exequente no prazo de 05 dias.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60343 Nr: 2928-33.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Gaspar Branco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José dos Santos Silva, Gilmar Pansani Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de penhora on-line via 

BacenJud de fls. 63, determinando a efetivação do bloqueio nas contas da 

parte executada, Gilmar Pansani Filho, no montante indicado na memória 
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de cálculo de fls. 64. Para tanto, determino:a) Junte-se aos autos cópia da 

operação;b) Efetivado o bloqueio com sucesso, independentemente do 

valor, lavre-se o termo de penhora com a transferência do valor obtido na 

conta única. Em caso contrário, diga o exequente em 05 dias.c) Com a 

efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a Conta Única, 

determino que seja imediatamente comunicado, via malote digital, o 

Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, da 

Resolução n° 015/2012/TP;d) Após, intimem-se o executado, que poderá 

apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 525, CPC);e) 

Apresentada a impugnação, certifique-se, intimando o exequente para se 

manifestar em igual prazo. Não havendo, certifique-se e diga o exequente 

no prazo de 05 dias.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56945 Nr: 3172-93.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bezerra Industria e Comercio de Madeiras 

Ltda-EPP, Orivaldo Nunes Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de penhora on-line via 

BacenJud de fls. 69/70, determinando a efetivação do bloqueio nas contas 

da parte executada, no montante de indicado na memória de calculo de fls. 

70-v. Para tanto, determino:a) Junte-se aos autos cópia da operação;b) 

Efetivado o bloqueio com sucesso, independentemente do valor, lavre-se 

o termo de penhora com a transferência do valor obtido na conta única. 

Em caso contrário, diga o exequente em 05 dias.c) Com a efetivação do 

bloqueio de valores e sua transferência para a Conta Única, determino que 

seja imediatamente comunicado, via malote digital, o Departamento de 

Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, da Resolução n° 

015/2012/TP;d) Após, intimem-se o executado, que poderá apresentar 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 525, CPC);e) Apresentada 

a impugnação, certifique-se, intimando o exequente para se manifestar em 

igual prazo. Não havendo, certifique-se e diga o exequente no prazo de 05 

dias.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 21793 Nr: 4173-26.2006.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. D. Pestana Transportes-ME, Milton Dias 

Pestana, Lairce Valério de Abreu Pestana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de penhora on-line via 

BacenJud de fls. 156/157, determinando a efetivação do bloqueio nas 

contas da parte executada, no montante de indicado na memória de 

calculo de fls. 157-v. Para tanto, determino:a) Junte-se aos autos cópia da 

operação;b) Efetivado o bloqueio com sucesso, independentemente do 

valor, lavre-se o termo de penhora com a transferência do valor obtido na 

conta única. Em caso contrário, diga o exequente em 05 dias.c) Com a 

efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a Conta Única, 

determino que seja imediatamente comunicado, via malote digital, o 

Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, da 

Resolução n° 015/2012/TP;d) Após, intimem-se o executado, que poderá 

apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 525, CPC);e) 

Apresentada a impugnação, certifique-se, intimando o exequente para se 

manifestar em igual prazo. Não havendo, certifique-se e diga o exequente 

no prazo de 05 dias.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 36491 Nr: 657-56.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emilio Cassiano Ossani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos Bressan & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberta Corbelli Fernandes 

- OAB:104929/MG

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de penhora on-line via 

BacenJud de fls. 196/199, determinando a efetivação do bloqueio nas 

contas da parte executada, no montante de indicado na memória de 

calculo de fls. 200. Para tanto, determino:a) Junte-se aos autos cópia da 

operação;b) Efetivado o bloqueio com sucesso, independentemente do 

valor, lavre-se o termo de penhora com a transferência do valor obtido na 

conta única. Em caso contrário, diga o exequente em 05 dias.c) Com a 

efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a Conta Única, 

determino que seja imediatamente comunicado, via malote digital, o 

Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, da 

Resolução n° 015/2012/TP;d) Após, intimem-se o executado, que poderá 

apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 525, CPC);e) 

Apresentada a impugnação, certifique-se, intimando o exequente para se 

manifestar em igual prazo. Não havendo, certifique-se e diga o exequente 

no prazo de 05 dias.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64778 Nr: 2055-96.2014.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darci Fuhr

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Junkes Ltfa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que em consulta ao malote digital constatei a devolução 

da Carta Precatória 0302938-35.2017.8.24.0007 com informação e senha 

para consulta no sítio do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, de modo 

que em consulta aqueles autos, procedi a impressão do mandado e 

certidão do Sr. Oficial de Justiça, anexando às a esses autos às fl.53.54 

Assim, promovo vistas a parte requerente para conhecimento e 

manifestação necessária quanto a juntada de fl.53/54, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 59211 Nr: 1728-88.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laercio Pascoel de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Preenchidos os requisitos do art. 534 do NCPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença.

Altere-se o registro dos autos.

Intime-se a Fazenda Pú¬blica na pessoa do seu representante judicial para 

que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a 

estes próprios autos.

Após, com ou sem manifestação do executado, intime-se a exequente 

para requerer o que entender de direito em 05 (cinco) dias.

No caso, não há que se fixar honorários advocatícios sobre o valor da 

execução, uma vez que a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas 

tão-somente para querendo, impugnar a execução (artigo 535 do NCPC) e 

o pagamento do crédito, como é sabido, é efetivado por meio da expedição 

de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal ou 

requisição de pequeno valor - RPV.

Oficie-se o INSS para que restabeleça o pagamento do beneficio 

concedido nestes autos, sob pena de multa diária.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62185 Nr: 4811-15.2013.811.0018

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Portela - PM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hildebrando José Pais dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo extinto o processo, sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, VI, do NCPC, por ausência de interesse 

processual.Condeno a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais, suspensas ante a gratuidade da justiça.Com o trânsito em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas 

necessárias.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40779 Nr: 1227-08.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos de Oliveira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Eletricas Matogrossense S.A- Grupo 

Energisa S/A, Alexei Macorin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexei Macorin Vivan - 

OAB:OAB/SP146.336, Itamar Francisconi Silva Filho - OAB:7954, 

Izaias Ferreira de Paula - OAB:OAB/SP 71.291, Maria Roseli de 

Campos Siqueira - OAB:OAB/SP 110.144, MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:MT/3127-A, Ozana baptista Gusmão - 

OAB:3127-A, Raimar Abilio Bottega - OAB:3882

 SENTENÇA

 Trata-se de “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com 

Pedido de Tutela Antecipada” proposta por JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA 

SOUZA, em face de CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES, 

qualificados nos autos em epígrafe.

 Entre um ato e outro, as partes informação que compuseram 

amigavelmente, resolvendo colocar fim a lide, anexando termo de acordo 

às fls. 210/211.

É o relatório.

 Fundamento e Decido.

As partes são legítimas e possuem interesse de agir, na medida em que a 

intervenção judicial que pretendem consiste em formalidade necessária à 

legitimação e eficácia do pactuado, inclusive perante terceiros.

Ademais, estando elas bem representadas e cuidando-se de direitos 

plenamente disponíveis, razão não há para deixar de homologar o acordo 

firmado entre as partes.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, HOMOLOGO o acordo de vontades 

apresentado às f. 210/211, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, cujas cláusulas passam a fazer parte integrante da presente 

sentença, EM CONSEQUÊNCIA JULGO EXTINTO o presente feito COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Novo 

Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias.

Custas processuais e honorários advocatícios, conforme item 7 e 8 do 

acordo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35273 Nr: 2821-28.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Retificadora Juara Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A, Lindamir 

Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença”, movida por FELIPE DE OLIVEIRA 

ALEXANDRINO, em face de RETIFICADORA JUARA LTDA, qualificados 

nos autos.

Observo dos autos que foi bloqueado via Bacenjud valor suficiente para 

satisfazer a obrigação (f. 204).

A parte exequente pugnou pelo levantamento dos valores e extinção do 

feito (f. 219)

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

O artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – a obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já cumpriu a obrigação 

pleiteada, inclusive com comprovação nos autos, portanto, inexistem 

motivos para a continuidade do feito, mormente quando seu objetivo já foi 

alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores bloqueados nos autos, 

devendo ser observada a conta bancária indicada às fls. 219.

Sem custas e honorários.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

 P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63157 Nr: 594-89.2014.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brida - Industria e Comércio de Madeiras Ltda, Osmar 

Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 D E S P A C H O

DEFIRO o pleito de fls. 440/441.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados nos autos, 

devendo ser observada a conta bancária indicada às fls. 440.

Após, intime-se a parte exequente para informar quanto a satisfação do 

crédito.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63207 Nr: 639-93.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jocemara dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Considerando que o advogado não se manifestou nos autos conforme 

certidão de fls. 75, DETERMINO que a parte autora seja intimada 

pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 36482 Nr: 648-94.2010.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Eliane de Almeida Pereira Schneider, Elizangela de 

Almeida Pereira, Adilson Almeida Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposto pelos herdeiros de DAVI 

JOSÉ PEREIRA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, qualificados nos autos.

Ás f. 153/154 constam os respectivos alvarás expedidos com 

levantamento dos valores depositados em favor da patrona da parte 

exequente.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Intime-se a parte autora pessoalmente quanto ao levantamento dos 

valores pagos nestes autos.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60845 Nr: 3459-22.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanessa Marchy da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Eldorado Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 5.985

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposto por VANESSA MARCHY 

DA SILVA em face de VIAÇÃO ELDORADO LTDA, qualificados nos autos.

Às fls. 230 consta o respectivo alvará expedido em favor da parte 

exequente, dos valores depositados nos autos pela parte executada, 

cumprindo a obrigação imposta na sentença (f. 217/218).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já cumpriu a obrigação 

pleiteada no cumprimento de sentença, portanto, inexistem motivos para a 

continuidade do feito, mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66015 Nr: 3059-71.2014.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Davi José Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dilson Ferreira Pedrosa Filho - 

OAB:Matr. 0858878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gladis Eliana Bess - 

OAB:8.880

 DESPACHO

Considerando a sentença de extinção do processo em apenso, 

remetam-se os autos AO ARQUIVO com as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 27496 Nr: 62-28.2008.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Creuza Melo de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposto por MARIA CREUZA 

MELO DE CARVALHO em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, qualificados nos autos.

Ás f. 157/158 constam os respectivos alvarás expedidos com 

levantamento dos valores depositados em favor do patrono da parte 

exequente.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Intime-se a parte autora pessoalmente quanto ao levantamento dos 

valores pagos nestes autos.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40655 Nr: 1106-77.2011.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leacir Maragno Wierzler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Pryscilla Barbosa Silva Rocha - OAB:37.929-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposto por LEACIR MARAGNO 

WIERZLER em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

qualificados nos autos.

Ás f. 201/202 constam os respectivos alvarás expedidos com 

levantamento dos valores depositados em favor do patrono da parte 

exequente.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;
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(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Intime-se a parte autora pessoalmente quanto ao levantamento dos 

valores pagos nestes autos.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66937 Nr: 3641-71.2014.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Creuza Melo de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dilson Ferreira Pedrosa Filho - 

OAB:Matr. 0858878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espicalquis Maschio 

- OAB:11540-B

 DESPACHO

Considerando a sentença de extinção do processo em apenso, 

remetam-se os autos AO ARQUIVO com as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 36862 Nr: 1028-20.2010.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita Cardoso Colinske

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposto pelo de cujus Thomas 

Colinsque Do Nascimento, representado por RITA CARDOSO COLINSQUE 

em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

qualificados nos autos.

Ás f. 228/229 constam os respectivos alvarás expedidos com 

levantamento dos valores depositados em favor do patrono da parte 

exequente.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Intime-se a parte autora pessoalmente quanto ao levantamento dos 

valores pagos nestes autos.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 28238 Nr: 808-90.2008.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conceição Gomes de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposto por CONCEIÇÃO GOMES 

DE ARAÚJO em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, qualificados nos autos.

Ás f. 202/203 constam os respectivos alvarás expedidos com 

levantamento dos valores depositados em favor do patrono da parte 

exequente.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Intime-se a parte autora pessoalmente quanto ao levantamento dos 

valores pagos nestes autos.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 71416 Nr: 1954-25.2015.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Wierzler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dilson Ferreira Pedrosa Filho - 

OAB:Matr. 0858878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposto por WALTER WIERZLER 

em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

qualificados nos autos.

Ás f. 26/27 constam os respectivos alvarás expedidos com levantamento 

dos valores depositados em favor do patrono da parte exequente.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 34402 Nr: 1973-41.2009.811.0018

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, MARCIO TEIXEIRA DA FONSECA - OAB:8393, Simone 

Bergamaschi da Fonseca - OAB:5.810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposto por ELISA DA SILVA em 

face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, qualificados 

nos autos.

Ás f. 197/198 constam os respectivos alvarás expedidos com 

levantamento dos valores depositados em favor do patrono da parte 

exequente.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Intime-se a parte autora pessoalmente quanto ao levantamento dos 

valores pagos nestes autos.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40654 Nr: 1105-92.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter Wierzler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposto por WALTER WIERZLER 

em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

qualificados nos autos.

Ás f. 175/176 constam informações de pagamento dos RPV´s expedidos 

e, nos autos em apenso código 71416, às fl.26/27, foram expedidos os 

respectivos alvarás com levantamento dos valores depositados em favor 

do patrono da parte exequente.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 18864 Nr: 1325-66.2006.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maurina Rosa Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Aparecido Pozza 

Fávaro - OAB:233.345, Murillo Espicalquis Maschio - OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposto por MAURINA ROSA 

DIAS em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

qualificados nos autos.

Ás f. 157/157 constam o respectivos alvarás expedidos com levantamento 

dos valores depositados em favor do patrono da parte exequente.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Intime-se a parte autora pessoalmente quanto ao levantamento dos 

valores pagos nestes autos.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 39671 Nr: 132-40.2011.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laudelino Rech

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposto por LAUDELINO RECH 

em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

qualificados nos autos.

Ás f. 187/188 constam os respectivos alvarás expedidos com 

levantamento dos valores depositados em favor da patrona da parte 

exequente.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Intime-se a parte autora pessoalmente quanto ao levantamento dos 

valores pagos nestes autos.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 70397 Nr: 1452-86.2015.811.0018
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurina Rosa Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dilson Ferreira Pedrosa Filho - 

OAB:Matr. 0858878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espicalquis Maschio 

- OAB:11540-B

 DESPACHO

Considerando a sentença de extinção do processo em apenso, 

remetam-se os autos AO ARQUIVO com as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 28819 Nr: 1384-83.2008.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Cardoso Vicente Vedoveto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposto por ANA CARDOSO 

VICENTE VEDOVETO em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, qualificados nos autos.

Ás f. 229/230 constam os respectivos alvarás expedidos com 

levantamento dos valores depositados em favor do patrono da parte 

exequente.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Intime-se a parte autora pessoalmente quanto ao levantamento dos 

valores pagos nestes autos.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35696 Nr: 3269-98.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonidas Jose da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposto por LEONIDAS JOSÉ DA 

COSTA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

qualificados nos autos.

Ás f. 300/301 constam os respectivos alvarás expedidos com 

levantamento dos valores depositados em favor do patrono da parte 

exequente.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Intime-se a parte autora pessoalmente quanto ao levantamento dos 

valores pagos nestes autos.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 21505 Nr: 3887-48.2006.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposto por MARIA DE LOURDES 

PEREIRA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

qualificados nos autos.

Ás f. 165/166 constam os respectivos alvarás expedidos com 

levantamento dos valores depositados em favor do advogado e da parte 

exequente.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Intime-se a parte autora pessoalmente quanto ao levantamento dos 

valores pagos nestes autos.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43327 Nr: 437-87.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josonias Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposto por JOSONIAS 

MAGALHÃES em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, qualificados nos autos.

Ás f. 197/198 constam os respectivos alvarás expedidos com 

levantamento dos valores depositados em favor do patrono da parte 

exequente.

É o breve relatório.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 372 de 669



FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Intime-se a parte autora pessoalmente quanto ao levantamento dos 

valores pagos nestes autos.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42240 Nr: 2673-46.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Alexandre dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposto por APARECIDA 

ALEXANDRE DOS SANTOS em face de INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, qualificados nos autos.

Ás f. 233/234 constam os respectivos alvarás expedidos com 

levantamento dos valores depositados em favor do patrono da parte 

exequente.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Intime-se a parte autora pessoalmente quanto ao levantamento dos 

valores pagos nestes autos.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60106 Nr: 2675-45.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Morimã Tewit

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposto por MARIA JOSE MORIN 

TEWIT em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

qualificados nos autos.

Ás f. 111/112 constam os respectivos alvarás expedidos com 

levantamento dos valores depositados em favor da patrona da parte 

exequente.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Intime-se a parte autora pessoalmente quanto ao levantamento dos 

valores pagos nestes autos.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35922 Nr: 87-70.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Gonzaga de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de f.136 e remetam-se os 

autos AO ARQUIVO com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60742 Nr: 3361-37.2013.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael Barbosa de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dilson Ferreira Pedrosa Filho - 

OAB:Matr. 0858878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espicalquis Maschio 

- OAB:11540-B

 DESPACHO

Considerando a sentença de extinção do processo em apenso, 

remetam-se os autos AO ARQUIVO com as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42374 Nr: 2804-21.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes Tomé Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Pryscilla Barbosa Silva Rocha - OAB:37.929-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposto por LOURDES TOMÉ 

DIAS DA SILVA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, qualificados nos autos.

Ás f. 135/136 constam os respectivos alvarás expedidos com 

levantamento dos valores depositados em favor do patrono da parte 

exequente.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 373 de 669



O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Intime-se a parte autora pessoalmente quanto ao levantamento dos 

valores pagos nestes autos.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 13519 Nr: 1913-44.2004.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ismael Barbosa de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposto por ISMAEL BARBOSA 

DE FREITAS em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, qualificados nos autos.

Ás f. 136/137 constam os respectivos alvarás expedidos com 

levantamento dos valores depositados em favor do patrono da parte 

exequente.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Intime-se a parte autora pessoalmente quanto ao levantamento dos 

valores pagos nestes autos.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66844 Nr: 3569-84.2014.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourdes Tomé Dias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dilson Ferreira Pedrosa Filho - 

OAB:Matr. 0858878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 DESPACHO

Considerando a sentença de extinção do processo em apenso, 

remetam-se os autos AO ARQUIVO com as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 28234 Nr: 802-83.2008.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca dos Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposto por FRANCISCA DOS 

SANTOS SOUZA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS, qualificados nos autos.

Ás f. 218/219 constam os respectivos alvarás expedidos com 

levantamento dos valores depositados em favor do patrono da parte 

exequente.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Intime-se a parte autora pessoalmente quanto ao levantamento dos 

valores pagos nestes autos.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 27443 Nr: 5414-98.2007.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Pavesi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposto por MARLENE PAVESI 

em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

qualificados nos autos.

Ás f. 165/166 constam os respectivos alvarás expedidos com 

levantamento dos valores depositados em favor da parte exequente e do 

advogado.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Intime-se a parte autora pessoalmente quanto ao levantamento dos 

valores pagos nestes autos.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 
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estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 47 Nr: 57-60.1995.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alvarina Oliveira Lessa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MARÇAL 

MENDONÇA - OAB:3247

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposto por ALVARINA 

OLIVEIRA LESSA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS, qualificados nos autos.

Ás f. 156 consta o respectivo alvará expedido com levantamento dos 

valores depositados em favor do patrono da parte exequente.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Intime-se a parte autora pessoalmente quanto ao levantamento dos 

valores pagos nestes autos.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 76637 Nr: 548-32.2016.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalgiza Borges Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dilson Ferreira Pedrosa Filho - 

OAB:Matr. 0858878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPICALQUIS 

MASCHIO - OAB:9118/B

 DESPACHO

Considerando a sentença de extinção do processo em apenso, 

remetam-se os autos AO ARQUIVO com as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 28237 Nr: 803-68.2008.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalgiza Borges Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposto por ADALGIZA BORGES 

PEREIRA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

qualificados nos autos.

Ás f. 142/143 constam os respectivos alvarás expedidos com 

levantamento dos valores depositados em favor do patrono da parte 

exequente.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Intime-se a parte autora pessoalmente quanto ao levantamento dos 

valores pagos nestes autos.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43187 Nr: 299-23.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Roza Bernardo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposto por ROSA BERNARDO 

DA SILVA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

qualificados nos autos.

Ás f. 177/178 constam os respectivos alvarás expedidos com 

levantamento dos valores depositados em favor do patrono da parte 

exequente.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Intime-se a parte autora pessoalmente quanto ao levantamento dos 

valores pagos nestes autos.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 15353 Nr: 1043-62.2005.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deocélia Nascimento Canedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposto por DEOCELIA DO 

NASCIMENTO CANEDO em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL - INSS, qualificados nos autos.

Ás f. 152/153 constam os respectivos alvarás expedidos com 

levantamento dos valores depositados em favor do patrono da parte 

exequente.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Intime-se a parte autora pessoalmente quanto ao levantamento dos 

valores pagos nestes autos.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 37259 Nr: 1427-49.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A R. Barbon, Maria Aparecida Ribas Barbon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides de José Botelho 

de Oliveira - OAB:3.911-MT

 SENTENÇA

Trata-se de “Execução Fiscal” ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL em desfavor de M. A. R. BARBON, qualificada nos autos.

No decorrer do procedimento, a parte exequente informou o pagamento da 

dívida (f. 50), pugnando pela extinção do feito.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

O artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – a obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada quitou o débito 

pleiteado (fls. 50), conforme informado pela parte exequente, portanto, 

inexistem motivos para a continuidade do feito, mormente quando seu 

objetivo já foi alcançado, inclusive sendo os valores devidamente 

recebidos.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Sem custas e honorários.

 Determino o levantamento de eventual penhora nos autos.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 13549 Nr: 1965-40.2004.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sabino Canhete

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bianca Liz de Oliveira Fuzetti 

- OAB:230443/SP

 DESPACHO

Não conheço do pedido de fls. 222-v, eis que via inadequada para atacar 

a sentença de fls. 219.

Assim, preclusa a sentença expeça-se o RPV pelo Sistema Prec-Web.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 120948 Nr: 7653-89.2018.811.0018

 AÇÃO: Tutela Provisória->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Medrado Gomes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Medrado de Souza, TEREZA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICARDO BARELA IORI 

- OAB:18438/O

 D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A (...) DEFIRO os benefícios da 

justiça gratuita.DEFIRO a tutela provisória pleiteada, tendo em vista que os 

interditandos em questão são pessoas incapacitadas, necessitando ser 

cuidados por terceiros, o que impede a prática dos atos da vida 

civil.Frise-se, por oportuno, que o pedido está muito bem amparado 

sentenças já declarando sua interdição anteriormente. Assim, o 

deferimento da tutela provisória é medida que se impõe. Nesse 

sentido:AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. IDOSO. 

NOMEAÇÃO DE CURADOR PROVISÓRIO. COMPANHEIRA. ART 273 DO 

CPC/2002. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA 

CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. Presentes os requisitos autorizadores 

da tutela antecipatória e configurada a existência dos pressupostos de 

convencimento das alegações apresentadas, assim como o fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação, cabe sua concessão, a 

teor do art. 273, do CPC/2002. A interdição possui caráter nitidamente 

protetivo da pessoa do interditando e de seus bens, devendo o múnus ser 

exercido por pessoa que vise à melhor proteção da pessoa do incapaz e 

de seus bens. Preliminares não acolhidas. Recurso provido em parte. 

(TJMG; AI 1.0672.14.022858-2/001; Relª Desª Heloisa Combat; Julg. 

09/04/2015; DJEMG 15/04/2015).FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, NOMEIO 

CURADOR PROVISÓRIO aos interditandos a Sra. MARIA APARECIDA 

MEDRADO GOMES DE SOUZA, que poderá administrar os benefícios 

previdenciários/assistenciais, bancários e outros necessários, nos termos 

do art. 749 do NCPC.Citem-se os interditandos, para responder ao 

presente pedido, nomeando o Dr. Bruno Ricardo Barela Iori (OAB/MT 

18438) como curador à lide, que deverá apresentar a contestação no 

prazo legal. Arbitro desde já, 02 (dois) URHs, conforme tabela da 

OAB.Ciência ao MPE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Ás 

providências.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56592 Nr: 2793-55.2012.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago de Oliveira Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Provomo a intimação do advogado do réu para apresentar memoriais, no 

prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 55625 Nr: 1842-61.2012.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual, LSdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Deodato da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO
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PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LOURIVAL DEODATO DA SILVA, Cpf: 

01663088977, Rg: 7.147.095-4, Filiação: Jacob Deodato da Silva e Maria 

de Jesus, data de nascimento: 06/07/1936, brasileiro(a), natural de 

Poção-PE, separado(a) judicialmente, aposentado, Telefone (66) 

9688-4805. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ...JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de CONDENAR 

o acusado LOURIVAL DEODATO DA SILVA nas penas do art. 217-A, na 

forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal, FIXO, PORTANTO, A 

PENA DO ACUSADO LOURIVAL DEODATO DA SILVA EM 9 (NOVE) ANOS 

E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, COM 

BASE NO ART. 33, § 2º, “A” DO CÓDIGO PENAL, Custas pelo réu...

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosangela Aparecida 

da Silva Ferreira, digitei.

Juara, 12 de dezembro de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 64093 Nr: 1453-08.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Soares de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlon de Souza Porto - 

OAB:17958/MT

 Vistos etc.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de 

Celso Soares de Souza, dando-o como incurso nas penas do artigo 233 

do Código Penal.

Observa-se que em que pese o feito tenha sido remetido à vara comum 

para que o feito tramitasse sob o rito sumário, a denúncia não foi recebida.

Observa-se que o delito foi cometido no dia 11 de abril de 2014, porém, até 

a presente data a denúncia não foi recebida.

É O RELATO. FUNDAMENTO.

DECIDO.

 O crime tipificado no artigo 233 do Código Penal, possui pena máxima de 1 

(um) ano de detenção, de modo que prescreve em 4 (quatro) anos, nos 

moldes do artigo 109, inciso IV do Código Penal.

Verifica-se que o lapso transcorrido desde o cometimento do crime foi 

suficiente para operar os efeitos da prescrição.

 Sendo matéria de ordem pública, mister o reconhecimento da prescrição 

da pretensão punitiva do Estado, tendo em vista o decurso do lapso 

temporal supracitado.

DISPOSITIVO

DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do art. 61 do CPP, extingo a punibilidade 

de Celso Soares de Souza, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código 

Penal para reconhecer o implemento da prescrição da pretensão punitiva 

estatal.

 P. R. I. C

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 43355 Nr: 465-55.2012.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliones de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT

 Cód. 43355

Vistos.

Considerando que as férias deste Magistrado foram reagendadas 

(janeiro/fevereiro) redesigno a sessão plenária para o dia 07 de novembro 

de 2019 às 09h00, mês nacional do júri.

 Intime-se.

 Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se.

 Juara/MT, 30 de novembro de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 68210 Nr: 405-77.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dionattan Benjamin da Silva, Nelio da Silva 

Lima, Raul Cezar de Oliveira Conradi, Marcos Antonio de Araujo Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Defensoria Publica de Juara-MT. - OAB:, José 

Carlos Pereira - OAB:11.810, RODRIGO LUIZ MARTINS - OAB:8981

 ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta e, com 

fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo procedente 

em parte a denúncia, para condenar os acusados Marcos Antônio de 

Araújo Júnior e Dionattan Benjamim da Silva pela prática do crime do art. 

312, § 1º do Código Penal, por duas vezes. Condeno, ainda, o réu Raul 

Cezar de Oliveira Conradi pela prática do crime do art. 312, § 1º do Código 

Penal c.c. artigo 244-B da Lei n. 8.069/90 (ECA) em concurso material. 

Julgo extinta a punibilidade do réu Marcos quanto à conduta descrita no 

fato de número 3 e, por fim, absolvo o réu Nélio da Silva Lima da acusação 

de receptação, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo 

Penal.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000277-14.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAMASCO FERNANDES PAIXAO (RÉU)

ANA MARIA FERNANDES (RÉU)

 

INTIMAR A PARTE AUTORA NA PESSOA DE SEU ADVOGADO PARA QUE 

RECOLHA AS CUSTAS CORRETA DA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA NA CIDADE DE TANGARÁ DA 

SERRA/MT, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001687-10.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALMOR ROBERTO HUTTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIA ANDRADE SILVA OAB - MT25229/O (ADVOGADO(A))

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLESSANDRA SANTOS MARINHO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA DA Audiência 

conciliação designada para 14/02/2019 14:30 CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA, BEM COMO PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 20,00 (VINTE REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

CITAÇÃO, NO(S) BAIRRO(S) DO MODULO 03. OUTROSSIM, INFORMAMOS 

QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO 

SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO 

Nº 07/2017-CGJ.

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 34176 Nr: 2307-59.2006.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA FERREIRA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPICALQUIS 

MASCHIO - OAB:9.118/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ALVES DE SOUZA- 

Procurador Federal do INSS - OAB:Matr. 1553340

 Número Único: 2307-59.2006.8.11.0025 (cod. 34176)

Exequente: Neuza Ferreira de Paula

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

VISTOS,

 Trata-se de ação previdenciária vertida por Neuza Ferreira de Paula em 

face do INSS, visando a concessão de pensão por morte ante a condição 

de dependente de segurado especial (trabalhador rural), que processada 

e julgada no juízo comum estadual pela delegação constitucional de 

atribuição jurisdicional definida no art. 109, § 3º da CR/88.

Ocorre que como bem denotou o exequente, ao tempo do ajuizamento da 

ação ainda não havia sido instalada a Subseção Judiciária Federal na 

região noroeste do MT, o que se perfectibilizou pela Portaria PRESI/CENAG 

n. 106 de 28/06/2013, segundo a qual no Município de Juína se fixaria a 

subseção que compõe os seguintes municípios (Aripuanã, Brasnorte, 

Castanheira, Colniza, Cotriguaçu, Juara, Juína, Juruena, Novo Horizonte do 

Norte, Porto dos Gaúchos, Rondolândia e Tabaporã), razão porque não se 

justifica a continuação do processamento da demanda neste juízo 

estadual, porque a competência delegada é condicionada à inexistência de 

jurisdição federal na região.

 Por conseguinte, reconhecendo a incidência na hipótese da norma de 

competência absoluta definida no art. 109, I da CF/88, na medida em que o 

benefício previdenciário requestado não se refere a doença adquirida ou a 

acidente de trabalho ou em função dele, DECLINO DE COMPETÊNCIA, nos 

termos do que preconiza o art. 45 do NCPC c/c art. 64, § 2º do mesmo 

Codex, determinando a remessa dos autos, com baixa na distribuição, 

para a Seção Judiciária da Justiça Federal Comum de Juína/MT, para 

processamento da fase de cumprimento de sentença, posto que, como é 

de sabença comezinha, não aplica-se a regra da perpetuatio jurisdicionis 

para as hipóteses de incompetência absoluta.

Preclusa a decisão declinatória, proceda-se a baixa nos registros e 

remetam-se os autos ao juízo declinado, com as nossas homenagens.

Intimem-se. Às providências.

Juína (MT), 12 de dezembro de 2018.

 FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 96336 Nr: 4736-52.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR ZACHARIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRASCO E SILVA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GHYSLEN ROBSON LEHNEN - 

OAB:OAB/MT 15.312, RODRIGO CARLOS BERGO - OAB:OAB/MT 8.435

 Desse modo, à míngua de qualquer justificativa ao pedido de 

redirecionamento da execução contra os sócios da empresa condenada, 

rejeito o pedido e defiro, pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual também 

será suspensa a prescrição do débito, a suspensão do procedimento 

executório, nos termos do §1º e inciso III, do art. 921, do CPC.Decorrido o 

prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados bens 

penhoráveis, será ordenado o arquivamento dos autos (§2º, do Art. 921, 

do CPC) e iniciada a contagem do prazo de prescrição intercorrente, 

sendo o exequente expressamente cientificado dessa condição.Se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, os autos deverão 

ser desarquivados para prosseguimento da execução (§3º, do Art. 921, 

do CPC).Às providências.Juína/MT, 12 de dezembro de 2018.FABIO 

PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 118439 Nr: 517-88.2016.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARTOR INTERNET LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN MARINELLO - 

OAB:16882/A

 Processo nº: 517-88.2016.8.11.0025 (Cod. 118439)

Exequente: Ademir da Silva

Executado: Sartor Internet Ltda. – ME

V I S T O S,

 Cuida-se de cumprimento de sentença no bojo do qual aportou depósito 

do valor da execução no prazo de cumprimento voluntário da obrigação 

(art. 523, § 1º do CPC/2015).

Conforme o autor, não obstante o valor da execução tenha sido 

depositado (fl. 129/131), o cumprimento se deu de forma extemporânea, 

porque o depósito somente ocorreu em 29/05/2018, portanto, além do 

prazo de carência previsto na lei processual, razão porque requer a 

liberação do valor depositado, e a posterior incidência da multa e dos 

honorários da fase de cumprimento de sentença.

De acordo com as anotações na capa/registros do processo, o advogado 

da executada tomou o processo em carga no dia 07/05/2018, e dessa 

data é que se deve contar o prazo para o cumprimento voluntário da 

obrigação exequenda, porque malgrado tenha sido determinado o início do 

cumprimento de sentença em janeiro de 2018, não há registro nos autos 

de que a decisão tenha sido publicada.

Sendo assim, computando os prazos nos moldes do art. 219 do NCPC, 

constata-se que o dies a quo para o cumprimento voluntário da obrigação 

era 31/05/2018 e como o depósito foi feito no dia 29 do mesmo mês, não 

há se falar em extemporaneidade, razão porque, realizado o pagamento 

voluntário da obrigação exequenda, atempadamente, a extinção do feito é 

medida impositiva, posto que satisfeita a obrigação judicializada.

Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

extinto o processo COM JULGAMENTO DO MÉRITO, o que faço com arrimo 

nos termos do artigo 526, § 3º, do Novo Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará em favor do credor na forma requerida na petição de fl. 

132.

Certifique-se quanto ao pagamento das custas e não havendo débitos, 

arquive-se definitivamente.

Às providencias.

 Juína (MT), 12 de dezembro de 2018

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86392 Nr: 222-90.2012.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA 

APRESENTAR ROL DE TESTEMUNHAS, A FIM DE SEREM INTIMADAS POR 

MANDADO PARA COMPARECEREM À AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O 

DIA 21/01/19, ÀS 15H30MIN.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89938 Nr: 4217-14.2012.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIAN RAMONE GOULARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL MARCIO DALEFFI, SÃO CAETANO 

TRANSPORTADORA LTDA, FRIGORÍFICO GUAPORÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT, SILVIA BONTEMPO - OAB:4.186, SILVIO EDUARDO 

POLIDORIO - OAB:13968/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA FRIGORÍFICO 

GUAPORÉ CARNE S/A PARA EFETUAR O PREPARO DA CARTA 

PRECATÓRIA EXPEDIDA PARA OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS 

À FL. 294.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 43843 Nr: 2953-98.2008.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO CARIOCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, BLAIRO 

BORGES MAGGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARYSLAINNE ALYNNEE DE 

CARVALHO FIGUEIRA - Estagiária - OAB:9043-E/MT, NIRLEI DE 

FÁTIMA FRANCO - OAB:5389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De plano, destaque-se que desde a assunção da Lei estadual nº 

10.656/2017, os valores das requisições de pequeno valor (RPV), são 

fixados em 70 UPFMT, para sentenças definitivas anteriores à nova lei e 

ainda não recebidas, e 100 UPFMT para títulos judiciais constituídos após 

dezembro de 2017, o que significa dizer, que somente poderá ser tratado 

sob o pálio do rito mais célere da RPV o crédito que for igual ou menor que 

70 UPFMT, ou seja, hoje o equivalente a R$ 9.841,30, já que a unidade 

padrão para o mês de dezembro de 2018 é R$ 140,59.Desse modo, já se 

vê que o pedido de expedição da RPV é indevido, mas a par disso, 

primeiramente é desnecessário que promova-se a nova liquidação do 

cálculo pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, na medida que sua definição ainda está sub judice e 

exatamente no Sodalício estadual; e, em segundo lugar, porque não se faz 

execução provisória em face da Fazenda Pública até a fase derradeira, ou 

seja, ela (a execução) é possível, até o acertamento da conta, somente 

podendo ser expedido precatório ou RPV com trânsito em julgado de todas 

as questões atinentes ao an e ao quantum debeatur, como leciona a boa 

doutrina:“O que não se permite é a expedição do precatório ou da RPV 

antes do trânsito em julgado, mas nada impede que já se ajuíze o 

cumprimento da sentença e se adiante o procedimento, aguardando-se, 

para a expedição do precatório ou da RPV, o trânsito em julgado.” (DIDIER 

JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da; BRAGA, Paula 

Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Execução. Salvador: Juspodivm, 2009, vol. 5, p. 

570-572). Desse modo, rejeito o pedido de expedição de precatório e RPV, 

devendo haver atualização da conta e expedição dos requisitórios 

somente ao cabo da discussão em sede recursal acerca da forma de 

aplicação dos consectários da mora.Intimem-se.Juína/MT, 13 de dezembro 

de 2018.FABIO PETENGILLJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 132803 Nr: 4345-58.2017.811.0025

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANTUIL ARAÚJO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSÂNGELA FERMINA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAURA JOSÉ PADILHA DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.066, JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:OAB/MT 21.949/O, OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 No período de visitação, estabelecido inicialmente aos finais de semana, a 

criança deve voltar para pernoitar na casa materna, até que haja, novos 

fatos que ensejem modificação desse panorama, o que deverá ser 

acompanhado e relatado pela equipe técnica.Fixo prazo inicial de 3 meses 

para o acompanhamento, ao cabo do qual deverá a equipe multidisciplinar 

elaborar relatório final, certificando suas impressões sobre a coexistência 

paterna com a infante, assim como, identificando se nesse período 

surgiram episódios, relatos, situações denotadoras de alienação 

parental.Ante a emergencialidade do caso, intimem-se as partes e a 

equipe multidisciplinar, com urgência.Vindo aos autos o parecer técnico, 

abra-se vistas ao representante ministerial. (...) Ante ao exposto, defiro 

parcialmente a tutela de urgência requestada, para fixar o direito de visitas 

de Wantuil Araujo e Silva à sua filha Gisely Constância Fermina Silva, nos 

moldes e na forma fixada acima.Intimem-se.Providências 

necessárias.Juína (MT), 13 de dezembro de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz 

de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 88715 Nr: 2846-15.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILADELFO DOS REIS DIAS, ALLESSANDRA 

SANTOS MARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TABAJARA AGUILAR 

PRAEIRO ALVES - OAB:18.960/MT

 Por conseguinte, em se tratando de direitos que comportam 

autocomposição e tendo as partes ajustado o negócio jurídico nos moldes 

do art. 190 do NCPC, cabe ao juízo tão-somente, referendar a vontade dos 

contraentes/litigantes, salientando, unicamente, que a responsabilidade 

pela fiscalização, informação e comunicação da execução e andamento 

das condições impostas é das partes, presumindo-se, ao cabo de todo 

período de ‘stay processual’ avençado, que inertes os litigantes, as 

obrigações pactuadas foram cumpridas e a extinção da execução é 

medida impositiva.Desse modo, por se tratar de negócio jurídico que 

reclama homologação (art. 487, III, a e b, do NCPC), HOMOLOGO o TAC 

apresentado às fl. 851/854 e suspendo o curso do processo, 

determinando, ainda, sejam trasladados para estes autos, as cópias 

essenciais do pedido de execução provisória em apenso (cod. 141270), 

extinguindo o aludido procedimento.Arquive-se, sem baixa na distribuição, 

e aguarde-se provocação das partes, após o prazo de 225 dias avençado 

entre os litigantes para a execução total de todas as obrigações 

entabuladas. Certifique-se a renúncia ao prazo recursal e o trânsito em 

julgado da sentença, alterando-se a classe processual.Publique-se. Às 

providências.Juína/MT, 13 de novembro de 2018.FABIO PETENGILLJuiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122196 Nr: 2733-22.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTUR AGUETONI PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ANTONIO LEÃO SOUTO, ANTONIO 

DO NASCIMENTO SOUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DAS CONSTRIÇÕES 

REALIZADAS ÀS FLS. 153/156 E 157/164.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96496 Nr: 4920-08.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENES OLIVEIRA RIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLÍNIO QUEIROZ JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:14867/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA S. QUEIROZ - 

OAB:OAB/SP 181.087

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, QUERENDO 

E NO PRAZO LEGAL, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO APRESENTADA NOS 

AUTOS.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39976 Nr: 3896-52.2007.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA, CLARI JOSÉ STUANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR BARBOSA DOS SANTOS, Elite Maria 

Aparecida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:OAB/MT 21.949/O, OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MOACIR BARBOSA DOS SANTOS, 

brasileiro(a), casado(a), sem mais dados para qualificação. e atualmente 

em local incerto e não sabido ELITE MARIA APARECIDA DA SILVA, Cpf: 

84114959149, Rg: 1.131.829-5, brasileiro(a), solteiro(a), empresária, 

Telefone 6933212531. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS, acima qualificados, para 

PAGAREM, EM 15 (QUINZE) DIAS, o valor de R$ 1.682,00 (mil, seiscentos 

e oitenta e dois reais) nos termos do artigo 523, do NCPC, sob pena de 

aplicação de multa de 10% (dez por cento) do valor devido, nos termos da 

decisão de fl. 147.

Despacho/Decisão: "VISTOS.Considerando o declínio apresentado pela 

curadora nomeada em favor do executado, exclua-se o seu nome da capa 

dos autos e dos cadastros processuais.Após, considerando que o 

devedor, citado na forma do artigo 256 do CPC, foi revel na fase de 

conhecimento, nos termos do artigo 513, inciso IV, do CPC, intime-o, por 

edital, para cumprir voluntariamente a sentença, nos moldes da decisão de 

fls. 147.Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, NOMEIO para 

atuar como curador(a) do executado o(a) advogado(a) Jessica Rodrigues 

de Souza, OAB/MT 22870/O.Arbitro honorários advocatícios ao(à) 

causídico(a) nomeado(a), o valor equivalente à 3 URH, em conformidade 

com a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil (Res. 

096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimento nº. 09/2007-CGJ. Na 

sentença o juiz determinará a expedição de certidão em favor do defensor 

dativo, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (Prov.07/2007-CGJ, art. 4º, § 

3º).Oportunamente, intime-se o ilustre dativo para que tome ciência da 

nomeação realizada, bem como para requerer o que entende de direito.Às 

providências."

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MATHEUS RIBEIRO 

BATISTA PAINS, digitei.

Juína, 25 de setembro de 2018

Rosane Inês Noatto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109914 Nr: 2535-19.2015.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR MANZANO JUNIOR - 

OAB:8.688, LUIS ARMANDO MAGGIONI - OAB:OAB/SP 322.674, 

TARSILA MACHADO ALVES - OAB:OAB/SP 232.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 3.213, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - 

OAB:OAB/MT 6.199, GEANDRE BUCAIR SANTOS - OAB:OAB/MT 7.722, 

JOCELANE GONÇALVES - OAB:OAB/MT 9.390, MARIA CLÁUDIA DE 

CASTRO BORGES STÁBILE - OAB:OAB/MT 5.930, PEDRO MARCELO 

DE SIMONE - OAB:3937/MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DO LAUDO PERICIAL JUNTADO ÀS FLS. 

196/239.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001379-71.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

 

Audiência conciliação designada para 14/02/2019 10:00 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUÍNA.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001272-27.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. F. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIVAGO DIAS MENDES OAB - ES19831 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA 

QUERENDO, APRESENTE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. JUÍNA, 13 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. ALVES BASTOS 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000743-42.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

I. R. B. D. O. (EXEQUENTE)

K. I. B. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA OAB - MT19390/O (ADVOGADO(A))

ADRIANA DE FATIMA DE BONFIM OAB - 008.289.411-65 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N. G. D. O. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1000743-42.2017.811.0025 Vistos etc. Intime-se a parte 

exequente para manifestar se ainda possui interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção nos termos do 

art. 485, § 1o, do Novo Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Juína/MT, 26 de outubro de 

2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000544-54.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AURELIO MUNARETTO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO Intime-se a 

parte autora para manifestar-se acerca da Devolução de AR negativa ID. 

17062354, para requerer o que entender por direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. JUÍNA, 13 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) FRANKLIN 
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JOILSON ALVES BASTOS Gestor Judiciário SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA 

E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 

355661563.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000142-36.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

T. A. C. (EXEQUENTE)

L. A. D. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA ELISA GOTTFRIED MALLMANN OAB - MT0008696A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. S. D. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1000142-36.2017.811.0025 Vistos etc. Considerando as 

colocações da exequente (Id. 14405570), e solidificado no entendimento 

de que o Direito deve ser vislumbrado sob o prisma da sua 

instrumentalidade, visto que não é um fim em si mesmo, deve o magistrado, 

em determinados casos interpretar as letras frias das leis, a fim de 

amolda-la aos anseios da sociedade. Como se sabe, os alimentos fazem 

parte daqueles direitos indisponíveis, que transcendem a liberdade 

subjetiva do individuo, sendo uma verdadeira garantia social, portanto, 

premente que as ações em que envolvem interesses desse porte, tenham 

trato particularizado pelos operadores do direito. Com efeito, intime-se a 

exequente para apresentar o cálculo atualizado do débito. Ato contínuo, 

expeça-se novo mandado citatório a fim de que o Oficial de Justiça 

proceda, cumprindo criteriosamente os termos dispostos no artigo 253 do 

CPC, efetivando, assim, a citação por hora certa do executado no 

endereço informado na petição Id. 14405570. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Juína/MT, 08 de novembro de 2018. VICTOR 

LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001501-84.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. M. R. (REQUERIDO)

N. D. J. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

A. V. R. C. (REQUERENTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO Intime-se a 

parte autora acerca da devolução de AR negativa ID. 17063388, para 

requerer o que entender por direito, no prazo de 05 (cinco) dias. JUÍNA, 13 

de novembro de 2018 FRANKLIN JOILSON ALVES BASTOS Gestor 

Judiciário SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT 

- CEP: 78320-000 TELEFONE: (66) 355661563

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000512-49.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANE DE BRITO BATISTA OAB - MT21950/O (ADVOGADO(A))

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000512-49.2016.8.11.0025 REQUERENTE: 

ADRIANA GALIPI DILIO REQUERIDO: LEOMIR CASTANHA SENTENÇA 

Vistos, etc. Trata-se de ação de fixação de alimentos proposta por 

NELSON DILIO CASTANHA e VINÍCIUS ANTÔNIO DILIO CASTANHA, 

representado por sua genitora ADRIANA GALIPI DILIO em face de LEOMIR 

CASTANHA, todos devidamente qualificados nos autos. Com a inicial 

vieram-me os documentos anexos. A exordial foi recebida e o feito foi 

remetido ao CEJUSC para fins de mediação entre as partes. As partes, 

sabiamente, transigiram para pôr fim à demanda, conforme termo de 

acordo de Id n. 9656248. Em seguida veio-me concluso. Breve relato. 

Decido. Entendo justo o entabulado entre as partes. A guarda de NELSON 

DILIO CASTANHA e VINÍCIOS ANTONIO DILIO CASTANHA continuará com 

a genitora ADRIANA GALIPI DILIO ficando estabelecido que o direito de 

visitas do genitor ao filho será livre durante o período de férias escolares, 

no meio do ano e final de ano, sendo que ambos os genitores se 

comunicarão a respeito. No que dispõe a pensão alimentícia, ficou 

acordado que o genitor LEOMIR CASTANHA, pagará o valor de 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, o equivalente a R$ 468,50 

(quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos) mensais, a 

serem pagos até o dia 5º (quinto) dia útil de cada mês a partir de 

junho/2017, mediante desconto em folha de pagamento do requerido e 

depósito na conta bancária indicada no termo de acordo. Ante o exposto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre as partes para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, e por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, III, “b” do novo Código de Processo Civil. Custas nos termos do art. 

90, § 2º, NCPC. Ciência ao Ministério Público. Oficie-se a empresa 

empregadora do requerido. Tendo em vista que as partes renunciaram 

expressamente ao prazo recursal, cumpridas as determinações e 

certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias e 

cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Juína/MT, 27 de novembro de 2017. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000418-33.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TADEU KALCOVIK (AUTOR(A))

SALETE CAVIQUIOLI KALCOVIK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA JUINA LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo: 1000418-33.2018.8.11.0025; Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO ORDINÁRIA]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: TADEU KALCOVIK, SALETE CAVIQUIOLI 

KALCOVIK Parte Ré: RÉU: COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA JUINA 

LTDA DESPACHO Vistos, etc. Intime-se o polo ativo para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar nos autos o recolhimento das custas judiciais e 

taxa judiciária, sob pena de extinção do feito e cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290, NCPC. Decorrido o prazo, 

certifique-se e volte-me concluso. Às providências. Juína/MT, 4 de abril de 

2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000515-33.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1000515-33.2018.8.11.0025 Vistos etc. CITE-SE a parte 

executada para que tome conhecimento da presente execução e, no 

prazo de 03 (três) dias, a contar da citação, pague o valor de 

R$178.125,65 (cento e setenta e oito mil cento e vinte e cinco reais e 

sessenta e cinco centavos), custas e honorários advocatícios, os quais 

ficam fixados em 10% (dez por cento). Havendo o pagamento voluntário e 

total no prazo mencionado no parágrafo anterior, a parte devedora terá o 

benefício de redução da verba honorária para a metade da que ora é 

arbitrada. Todavia, decorrido o prazo sem pagamento, PROCEDA-SE A 

PENHORA dos bens indicados pelo exequente, nos moldes dos artigos 
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829, §2º e 835, §3º do NCPC. Caso deseje opor embargos, a parte 

executada disporá do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos 

autos do mandado de citação (artigo 231 CPC/2015). Contudo, se nesse 

prazo de embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

inclusive custas e honorários advocatícios, poderá a parte executada 

requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) 

ao mês, na forma do artigo 916 CPC/2015. Fica o executado advertido que 

a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá 

acarretar a elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da 

parte, além de outras penalidades previstas em lei. Autorizo o uso das 

prerrogativas do art. 212 do CPC/2015 e seguintes. No mais, 

consignem-se as seguintes observações: a) Não sendo localizados bens 

do executado, o oficial o intimará para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indique quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus 

respectivos valores, sob pena de multa de 10% sobre o saldo devedor, a 

ser revertido em proveito do credor (art. 774, V e § único do CPC/2015). A 

indicação far-se-á diretamente ao oficial, o qual deverá proceder à 

respectiva penhora e avaliação, em não sendo encontrado o devedor, 

proceda o oficial o arresto (Art. 830 e 831 CPC/2015); b) Havendo 

penhora, o Sr. Oficial de Justiça, deverá intimar a executada (art. 829 § 1º 

CPC/2015) do referido ato processual, informando-a do prazo de 15 dias 

para, caso queira, opor embargos à execução. Na hipótese de serem 

penhorados bens imóveis e sendo a parte executada casada, intime-se 

também seu cônjuge. c) Decorrido o prazo sem a oposição de embargos, 

ou não havendo penhora ou arresto, intime-se a parte exequente, através 

do patrono constituído, para requerer o que de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. Caso nada seja requerido, intime-se a parte autora 

pessoalmente para requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento (Art. 485, § 1º NCPC), 

salientando-se que a parte deve manifestar-se nos autos através do 

patrono. Cumpra-se. Às providências. Juína/MT, 03 de julho de 2018. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95163 Nr: 3417-49.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. CHIAPETTI - ME, ALTENIR CHIAPETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:3.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3666/MT

 "VISTOS EM CORREIÇÃO.Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

opostos pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face da sentença de fls. 

50/52. Desta feita, não demonstrada qualquer das hipóteses contidas no 

art. 1.022 do NCPC, observa-se que o Embargante pretende resultado 

inalcançável pela via eleita.Ante o exposto, com fundamento nos artigos 

494, inc. II e art. 1.022, inc. I do Novo Código de Processo Civil, CONHEÇO 

dos Embargos Declaratórios para REJEITÁ-LOS em sua totalidade, ficando 

inalterada a sentença objurgada. Intimem-se. Cumpra-se

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142244 Nr: 16841-49.2009.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL WINCK DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 19119

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 636, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 142244 Nr: 16841-49.2009.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL WINCK DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 19119

 Execução Número: 16841-49.2009.811.0042

Nome Reeducando: Edivaldo Pereira da Silva

Condenações:

Pena: 4a 10m 0d

Data Condenação: 04/02/2004

Data do Fato: 04/02/2004

Fração para Livramento Condicional: 1/2 - Comum Reincidente

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Pena: 2a 0m 0d

Data Condenação: 01/05/2003

Data do Fato: 01/05/2003

Fração para Livramento Condicional: 1/2 - Comum Reincidente

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Pena: 6a 9m 23d

Data Condenação: 23/06/2007

Data do Fato: 23/06/2007

Fração para Livramento Condicional: 1/2 - Comum Reincidente

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Pena: 5a 10m 0d

Data Condenação: 11/09/2004

Data do Fato: 11/09/2004

Fração para Livramento Condicional: 1/2 - Comum Reincidente

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Pena: 15a 0m 0d

Data Condenação: 11/12/2010

Data do Fato: 11/12/2010

Fração para Livramento Condicional: 2/3 - Hediondo

Fração para Progressão Regime: 3/5 - Hediondo Reincidente

Interrupções

 Data Inicial:07/11/2003

Data Final:04/02/2004

Data Inicial:01/09/2004

Data Final:11/09/2004

Data Inicial:16/08/2006

Data Final:23/06/2007

Data Inicial:30/11/2010

Data Final:11/12/2010

Remições:

 Quantidade de Dias: 30

Data de Prisão Definitiva: 01/05/2003

Regime atual: Fechado

Informações para progressão de regime

Próximo regime: Semiaberto

Data base para progressão: 11/12/2010

Data para progressão de regime: 12/01/2022

Informações sobre livramento condicional

Data base para Livramento: 01/05/2003

Data Livramento Condicional: 22/02/2024

Informações sobre término da Pena

Pena Restante a partir da data atual: 19a 11m 6d

Pena Cumprida até data Atual: 14a 5m 15d

Data do Término da Pena: 19/11/2038

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102847 Nr: 3669-18.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO BARBOSA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 
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APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105119 Nr: 102-42.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE SANTOS RAPOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125017 Nr: 4426-41.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DIEGO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:18730/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88679 Nr: 2806-33.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINOM FELIPE SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 Código de rastreabilidade: 81120183876275

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 88679.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CER - Cartório Distribuidor ( TJRO )

Data de Envio: 13/12/2018 14:52:23

Assunto: META 01 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE PROCEDER O INTERROGATÓRIO DO RÉU

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 128458 Nr: 1573-25.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER BATISTA, LUCIANO ALBUQUERQUE 

DA ANUNCIAÇÃO, MIRIAM GOMES PARDIM BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VILAR OLIVEIRA 

DALA DÉA - OAB:22382/A, GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT, LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 Vistos,

1. MANTENHO a decisão objurgada pelos seus próprios fundamentos.

2. REMETAM-SE os autos ao e. Tribunal de Justiça para apreciação, com 

as nossas homenagens e a certidão exigida pela CNGC.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 88679 Nr: 2806-33.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINOM FELIPE SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

14/12/2018, às 13h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000777-17.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NAZARETH PAIXAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO MACHADO COLELA MACIEL OAB - DF16760 (ADVOGADO(A))

JOSE ALBERTO COUTO MACIEL OAB - DF00513 (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO DA COSTA BRUCE JUNIOR OAB - PR31158 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000777-17.2017.8.11.0025 Embargante: Nazareth Paixão Silva 

Embargado: Telefonica Brasil S.A. VISTOS, etc. Embargos de declaração 

aviados contra sentença condenatória exarada pelo juízo que, ao 

considerar indevida a negativação do nome do autor/embargado nos 

órgãos de restrição ao crédito, cominou obrigação de fazer (exclusão do 

registro) e fixou multa pelo descumprimento, além de condenar a 

embargante nos danos morais derivados do ato ilícito perpetrado. De 

acordo com o embargante, a sentença padece de vício de fundamentação, 

porque não apontou qual a causa/origem do dano e como inexistiriam 

danos presumidos no sistema jurídico civil pátrio, haveria de esclarecer-se 

tal omissão decisória. É o resumo necessário. FUNDAMENTO E DECIDO 

Trata-se de recurso aviado com a única, evidente e escancarada intenção 

de postergar o cumprimento de ordem judicial, configurando a ‘manifesta 

intenção procrastinatória’ a que alude a lei como fato gerador para a 

penalização dos litigantes que se valem de expedientes processuais com 

a simples intenção de adiar a marcha processual. Salta aos olhos a 

desfaçatez, a falta de compromisso com a efetividade processual, o total 

descaso com o Judiciário e a ideia de prestação jurisdicional célere, que, 

estranhamente, é a bandeira mais repisada por aqueles que se põem a 

criticar o Poder judicante. Afirma o recorrente, de forma manifestamente 

equivocada, que o juízo não teria apontado a causa dos danos arbitrados, 

mesmo estando escrito com todas as letras na sentença que eles 

decorreriam dos seguintes fatos: “todo dissabor que experimentou a parte 

reclamante ao receber cobrança por dívida inexistente, ao não ser 

atendida a tempo e de forma eficiente pelo serviços de atendimento ao 

cliente da ré e, finalmente, ao ser negativada em bancos de dados de 

restrição ao crédito por algo indevido”. Está demonstrado, de forma 

destacada, sublinhada, bem demarcada a fundamentação usada pelo juízo 

para entender havido o dano e, por fim, ainda cabe aduzir que, malgrado a 

ousada nova tese jurídica criada pelo recorrente, de que inexistem danos 

presumíveis no sistema jurídico pátrio, é importante esclarecer que, ao 

menos até onde se saiba, quanto às lesões extrapatrimoniais que derivam 

da própria situação vexatória e humilhante provocada pela conduta do 
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ofensor, o dano prescinde de prova dos prejuízos concretos 

evidentemente gerados, tomando-se como parâmetro o homem-médio, ou 

seja, o dano se verifica na clássica e antiquíssima – e ainda vigente – 

parêmia romana do damnum in re ipsa, ou seja há si, dano presumido no 

direito local e no comparado, bastando, para tanto, a cita de uma de 

milhares de decisões desse jaez: "a própria inclusão ou manutenção 

equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à 

própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ, 

Ag 1.379.761). Portanto, o que evidencia-se é o uso desarrazoado e 

abusivo dos aclaratórios, somente como forma de atravancar a marcha 

processual e isso é, escancaradamente, temerário e merece reprimenda 

judicial. Pelo exposto, rejeito os declaratórios, por manifestamente 

improcedentes, e havendo nítida intenção protelatória na sua interposição, 

aplico à embargante multa de 2% sobre o valor da causa, condicionando o 

manejo de novos apelos ao seu recolhimento, nos termos do art. 1.026, § 

2º do NCPC, subsidiariamente aplicável à hipótese. Quanto ao pedido 

formalizado pelo autor no id. 14487215, verifica-se que a sentença não 

transitou em julgado e pendia de análise dos aclaratórios ora decididos, 

razão porque, ao menos até essa decisão , não havia que se aventar de 

mora no cumprimento da obrigação imposta, devendo a parte comunicar o 

juízo se persistir a negativação após a publicização desse decisão e, se 

for o caso, formular adequadamente o pedido de execução provisória ou 

definitiva da parte da sentença que pretenda ver cumprida de plano. 

Publicado no próprio sistema PJe. Juína/MT, 06 de dezembro de 2018. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010406-95.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN ADRIANO MEIRA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010406-95.2014.8.11.0025. REQUERENTE: JEAN ADRIANO MEIRA 

TEIXEIRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº 9.099/95. Em sua peça vestibular, alega o 

demandante que celebrou contrato de empréstimo consignado em folha de 

pagamento com o demandado, o qual seria pago em 56 parcelas mensais, 

no valor de R$ 455,70; assinala, entretanto, que a instituição financeira, 

sem justo motivo e de forma unilateral, passou a realizar o desconto das 

prestações sobre outro valor (R$ 520,00), razão porque pretende a 

declaração judicial da invalidade do ato perpetrado, caracterizando 

cobrança indevida e suscitando a indenização pelos danos sofridos em 

face desse ato ilícito. Frisa o autor que a contratação entabulada 

(empréstimo consignado) é diferente daquela que passou a ser 

descontada de seus subsídios (CDC SALARIO), ou seja, além de majorar o 

valor das parcelas mensais, teria o Banco alterado a natureza do mútuo 

celebrado. Pretendida, então, a devolução do alegado indébito mensal (de 

R$ 64,38/mes), de forma dobrada, na forma prevista pela regra do art. 42 

do CDC (restituição em dobro), sendo fato notório que o Superior Tribunal 

de Justiça afetou ao regime dos recursos repetitivos a questão 

transformada no Tema 929, que diz respeito à definição das "hipóteses de 

aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do 

CDC", nos moldes do que determina o art. 1.037 do NCPC, sobresto o 

julgamento da lide até que seja concluída a votação dos Recursos 

Especiais afetados (1.585.736/RS e 1.517.888/SP). Pelo exposto, forte no 

que determina o art. 1037 do NCPC, sobresto o julgamento da ação até 

decisão definitiva sobre o Tema 929/STJ. Intimem-se as partes. Juína/MT, 

21 de novembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010494-70.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANE ANDRE CADONA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT0006188A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010494-70.2013.8.11.0025 REQUERENTE: GIOVANE ANDRE CADONA 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos etc... Conforme se infere do acórdão 

carreado ao ID. 9897471, o recurso inominado interposto pelo requerente 

foi parcialmente provido, razão porque não há que se falar na aplicação 

do disposto no artigo 953, da CNGC, que prevê a possibilidade de 

restituição do preparo na hipótese de total procedência do recurso 

interposto. Portanto, indefiro o pedido de restituição formulado pelo autor. 

Nada mais sendo requerido no prazo de 05 dias, recolhidas eventuais 

custas remanescentes, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas 

de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Juína-MT, 

12 de dezembro de 2018 Fabio Petengill Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001373-64.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JARBAS ANTONIO DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO RODRIGUES MARTINS SERAFIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001373-64.2018.8.11.0025 EXEQUENTE: JARBAS ANTONIO DIAS 

EXECUTADO: CELIO RODRIGUES MARTINS SERAFIM VISTOS. 

Obedecendo ao art. 53 da Lei 9.099/95, deve a presente execução 

processar-se aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil. Assim sendo, CITE-SE o devedor para, em 03 (dias) dias, 

satisfazer o débito perquirido na presente demanda ou indicar bens à 

penhora, suficientes para garantir o valor atualizado, obedecendo a ordem 

nos termos do artigo 832 e seguintes do CPC. Se não pagar, ou nomear 

bens a penhora, deverá o oficial de justiça proceder imediatamente a 

PENHORA e AVALIAÇÃO de quantos bens bastem para cobertura integral 

da dívida, descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado (art. 829, §1º, NCPC). No mesmo ato, deverá ser removido o 

bem penhorado e depositado em poder do exequente, ou de quem este 

indicar. Se a penhora e avaliação recaírem sobre imóveis, o cônjuge 

também deverá ser intimado de tais atos, nos termos do artigo 842 do CPC. 

Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o que deverá 

ser certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, o processo será imediatamente 

extinto, devolvendo-se os documentos ao exequente (art. 53, p. 4º da Lei 

9099/95), observando-se, contudo, o teor do enunciado nº 37 do FONAJE 

na hipótese da existência de bens passíveis de arresto. Citado o devedor 

e efetuada a penhora, deverá o mesmo ser intimado para comparecer à 

audiência de conciliação, a qual deverá ser agendada pela Secretaria do 

Juizado conforme pauta pré-estabelecida. Advirta ao executado que nesta 

oportunidade poderá oferecer embargos por escrito ou oralmente (art. 53, 

§ 1º), observando o art. 52, inciso IX, alíneas “a” e “d”, Lei 9.099/95, que 

destaca as matérias que poderão ser tratadas nos embargos, não sendo 

admissíveis embargos antes de seguro o juízo pela penhora, a teor do que 

dispõe o enunciado nº 117 do FONAJE. No prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor da execução, poderá o Executado requerer seja 

admitido a pagar o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, consoante art. 916, NCPC. Na 

audiência de conciliação, o conciliador poderá opor, entre outras medidas 

cabíveis, o pagamento do débito a prazo ou a prestação, a dação em 

pagamento de coisa diversa, ou a imediata adjudicação do bem penhorado 

ao credor para quitação do débito (art. 53 § 2º, Lei 9.099/95). Fica desde 

já autorizada a obtenção de certidão comprobatória do ajuizamento da 

execução junto ao cartório distribuidor, nos termos do artigo 828 do CPC, 
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devendo, contudo, o exequente observar o disposto nos parágrafos 1º, 

2º e 5º do referido artigo. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Juína/MT, 12 de dezembro de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010422-83.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS ZONTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO OAB - MT0012579A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010422-83.2013.8.11.0025 REQUERENTE: JOAO CARLOS ZONTA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc... Cumpra-se imediatamente a determinação contida no 

despacho de ID. 13305387, expedindo alvará em favor do requerido, 

conforme dados bancários indicados na petição de ID. 13503622. No mais, 

indefiro o pedido de intimação da requerida para retirada do nome do autor 

dos órgãos de restrição ao crédito, bem como para baixa do protesto 

registrado, uma vez que tais providências não estão afetas ao mérito da 

lide, cabendo ao autor diligenciar administrativamente/judicialmente 

requerendo o que entender cabível. Às providências. Juína-MT, 12 de 

dezembro de 2018 Fabio Petengill Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010257-36.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO XAVIER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010257-36.2013.8.11.0025 REQUERENTE: PAULINO XAVIER DOS 

SANTOS REQUERIDO: OI S.A VISTOS. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c reparação por danos morais, em fase de 

cumprimento de sentença. Consoante teor da decisão prolatada nos autos 

do processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001, da 7ª Vara Empresarial da 

Comarca do Rio de Janeiro/RJ, em foi decretada a recuperação judicial da 

devedora OI S/A (antiga denominação da Brasil Telecom S/A), em 

Assembleia Geral de Credores realizada em 19/12/2017, foram definidos 

os trâmites a serem adotados para excussão de créditos concursais (fato 

gerador constituído antes de 20/06/2016) e créditos extraconcursais (fato 

gerador constituído após de 20/06/2016), nos processos que as 

empresas do Grupo OI/TELEMAR foram parte. Nesses moldes, 

considerando que o título executivo judicial objeto do presente 

cumprimento de sentença foi constituído em 02/08/2017 – data do trânsito 

em julgado da sentença condenatória (ID. 9430219), se adequando à 

hipótese de crédito extraconcursal, oficie-se ao Juízo da Recuperação 

Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito indicado na 

petição de fls. 10280662. Cumprida a determinação anterior, aguarde-se 

em suspensão a comunicação do adimplemento do débito pelo devedor. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberações. Sem 

prejuízo, registre-se nos cadastros dos autos que o presente processo 

está tramitando em fase de cumprimento de sentença. Às providências. 

Juína/MT, 12 de dezembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010217-88.2012.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALE COMERCIO DE MOTOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT0006188A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010217-88.2012.8.11.0025 EXEQUENTE: MARCOS ANTONIO CARDOSO 

EXECUTADO: VALE COMERCIO DE MOTOS LTDA VISTOS. Considerando 

que o recurso inominado interposto pelo requerente foi totalmente provido 

em sede recursal (ID. 1889336), com fundamento no artigo 953, da CNGC, 

defiro o pedido formulado pela parte requerente na petição de ID. 

13089252, para restituição do valor recolhido a título de preparo. Portanto, 

oficie-se ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA, solicitando a 

restituição do preparo do recurso instruindo o ofício com as informações e 

documentos necessários, conforme disciplina o artigo 953, da CNGC: Art. 

953. Se totalmente provido o recurso, após o trânsito em julgado da 

decisão, caso haja requerimento do recorrente, devolver-se-á o valor do 

preparo. § 1º O Juiz de Direito deferirá o pedido de restituição do valor do 

preparo, nos próprios autos em que o recurso foi integralmente provido. § 

2º Após, expedirá ofício ao Departamento de Controle e Arrecadação – 

DCA para efetuar a restituição, informando o nome do recorrente, seu CPF 

ou CNPJ, o número da conta corrente, o prefixo da agência e o banco em 

que deverá ser creditado o valor a ser restituído. § 3º O referido ofício 

deverá ser instruído com cópias dos seguintes documentos: 306 I – 

acordão; II – pedido de restituição do valor do preparo; III – despacho que 

deferiu a devolução; IV – guias de recolhimento. § 4º Se houve pedido de 

crédito do valor do preparo na conta corrente do advogado, deverá ser 

instruído ainda com cópia do instrumento de procuração com poderes para 

receber e dar quitação. Intime-se. Após, arquivem-se estes autos com as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Juína/MT, 12 de dezembro de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010152-25.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ARNO OSTWALD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNO OSTWALD OAB - MT0004686A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010152-25.2014.8.11.0025 REQUERENTE: ARNO OSTWALD REQUERIDO: 

VIVO Vistos etc... Conclusão desnecessária. Intime-se a parte requerente 

para se manifestar sobre o depósito de ID. 12386906, no prazo de 05 dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Juína-MT, 12 de 

dezembro de 2018 Fabio Petengill Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010355-84.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS ZONTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO OAB - MT0012579A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010355-84.2014.8.11.0025 EXEQUENTE: JOAO CARLOS ZONTA 

EXECUTADO: ENERGISA S/A Vistos etc... Conclusão desnecessária. 

Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre o deposito efetuado 

pela parte executada no ID. 13951824, no prazo de 05 dias. Após, tornem 

os autos conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Juína-MT, 12 de dezembro de 2018 Fabio 

Petengill Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010178-28.2011.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LADINOR FAGUNDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELINTON JOSE SERPA GIL OAB - MT0004812A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRAILTON ARAUJO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010178-28.2011.8.11.0025 EXEQUENTE: LADINOR FAGUNDES 

EXECUTADO: AGRAILTON ARAUJO DOS SANTOS Vistos. A fim de 

viabilizar o inicio dos atos expropriatórios, intime-se o exequente para 

indicar o paradeiro do veículo penhorado, no prazo de 05 dias. Cumprida a 

determinação anterior, promova-se a avaliação e depósito do bem, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o Executado (art. 

841, §1º, CPC). Após, dê-se vistas ao exequente. Às providências. 

Juína/MT, 12 de dezembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010034-78.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELCI PRESTES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010034-78.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: AUTO PECAS NELLO LTDA - 

EPP EXECUTADO: NELCI PRESTES Vistos etc... Compulsando os autos 

verifica-se que todos os endereços diligenciados para citação da parte 

requerida restaram infrutíferos, sendo que sua uma unica manifestação 

nos autos foi realizada em conjunto com o requerente, no acordo de Id. 

4859514, no qual, ressalte-se, não foi informado o seu endereço 

atualizado. Nesses moldes, não há que se falar em mudança de endereço 

no curso do feito sem comunicação do Juízo. Portanto, intime-se o 

exequente para indicar o endereço atualizado da parte devedora, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Juína-MT, 12 de dezembro de 2018 Fabio 

Petengill Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001560-09.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA FRANCIELI MARTINS BAVARESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001560-09.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: POLIANA FRANCIELI MARTINS 

BAVARESCO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc... 

Conclusão desnecessária. Sobre a contestação e documentos, 

manifeste-se a parte autora, no prazo de 05 dias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Juína-MT, 12 de dezembro de 2018 Fabio 

Petengill Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001275-16.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DA SILVA NASCIMENTO OAB - SP149859 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA ALVES VIEIRA 51824795653 (REQUERIDO)

ROSANGELA ALVES VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001275-16.2017.8.11.0025 REQUERENTE: LOURDES DOS SANTOS 

REQUERIDO: ROSANGELA ALVES VIEIRA 51824795653, ROSANGELA 

ALVES VIEIRA Vistos etc... Conclusão desnecessária. Ante ao retorno 

negativo da carta precatória expedida para citação da parte requerida, 

intime-se a parte autora para indicar o seu endereço atualizado, no prazo 

de 05 dias, sob pena de extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Juína-MT, 12 de dezembro de 2018 Fabio Petengill Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-89.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE JESUS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

VIVO S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

YANA CAVALCANTE DE SOUZA OAB - GO22930 (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000466-89.2018.8.11.0025 REQUERENTE: MARLENE DE JESUS PEREIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A., VIVO S.A., SERASA S/A. Vistos 

etc... Prefacialmente, conforme Ata da 38ª Assembleia Geral 

Extraordinária, realizada em 01/07/2013, ocorreu a cisão total da Vivo 

S.A., com a transferência de seu patrimônio para a Telefônica Brasil S.A., 

de modo que esta última sucede a empresa cindida nos direitos e 

obrigações, nos termos do art. 229, §1º, da Lei 6.404/76. Portanto, 

promova-se a retificação da autuação, prosseguindo-se o feito apenas em 

relação aos reclamados Serasa S/A e Telefônica Brasil S.A. Considerando 

que não houve tempo hábil para intimação da requerida Serasa S/A para 

comparecimento na audiência de conciliação, redesigne-se o ato, 

intimando-se as partes por meio de seus procuradores constituídos. Sobre 

as contestações e documentos juntados aos autos, manifeste-se a 

requerente, no prazo de 05 dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Juína-MT, 12 de dezembro de 2018 Fabio Petengill Juiz de 

Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010076-30.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANDRO PEREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP222219 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010076-30.2016.8.11.0025 REQUERENTE: ELIANDRO PEREIRA NETO 

REQUERIDO: PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO VISTOS. Intime-se o 

requerido para cumprir voluntariamente a sentença no prazo de quinze 

dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior 

expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 3º). Caso a devedora 

não efetue, no prazo legal o depósito do montante discriminado, 

apresentado o cálculo atualizado do débito acrescido da multa citada 

anteriormente, em continuidade, e a requerimento do credor, expedir-se-á 

mandado de penhora e avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto 

os necessários para garantir a dívida. Efetivada a penhora, poderá o 

executado apresentar embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95, Recaindo a penhora 

em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do devedor. 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Considerando a inexistência de valores 

depositados em Juízo, deixo de analisar o pedido de levantamento 

formulado pelo credor na petição de ID. 11509342. Por fim, registre-se nos 

cadastros dos autos que o presente processo está tramitando em fase de 

cumprimento de sentença. Às providências. Juína/MT, 10 de dezembro de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010302-69.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVALDO BASILIO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS BORGES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010302-69.2015.8.11.0025 REQUERENTE: LORIVALDO BASILIO DA 

COSTA REQUERIDO: LUCAS BORGES DE OLIVEIRA VISTOS ETC. 

Considerando que a parte requerida não foi localizada, DETERMINO a 

intimação da parte requerente para apresentar o endereço da parte 

requerida, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção dos autos sem 

resolução do mérito. Com o endereço, designe-se nova data para 

realização de audiência de conciliação. Decorrido o prazo sem 

apresentação, certifique-se e conclusos para extinção. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Juína-MT, 10 de dezembro de 

2018. Fabio Petengill Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010371-72.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZI PINHEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Aline Cristina Machado Flores OAB - MT16370/O-A (ADVOGADO(A))

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010371-72.2013.8.11.0025 EXEQUENTE: NEUZI PINHEIRO DA SILVA 

EXECUTADO: OI S/A VISTOS. Consoante teor da decisão prolatada nos 

autos do processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001, da 7ª Vara Empresarial 

da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, em foi decretada a recuperação judicial 

da devedora OI S/A (antiga denominação da Brasil Telecom S/A), em 

Assembleia Geral de Credores realizada em 19/12/2017, foram definidos 

os trâmites a serem adotados para excussão de créditos concursais (fato 

gerador constituído antes de 20/06/2016) e créditos extraconcursais (fato 

gerador constituído após de 20/06/2016), nos processos que as 

empresas do Grupo OI/TELEMAR foram parte. Nesses moldes, 

considerando que o título executivo judicial objeto do presente 

cumprimento de sentença foi constituído em 01/09/2015 – data do trânsito 

em julgado da sentença condenatória (ID. 1900442), se adequando à 

hipótese de crédito concursal, determino a expedição de certidão de 

crédito em favor do exequente em relação ao valor indicado na petição de 

ID. 1900444, devendo o credor habilitar seu crédito nos autos da 

recuperação judicial para pagamento na forma do Plano de Recuperação 

Judicial. Cumprida a determinação anterior, por ser impossível o 

prosseguimento desta ação perante este juizado, com fulcro no artigo 51, 

II da Lei 9099/95, JULGO EXTINTO, os presentes autos sem julgamento do 

mérito. Após o transito em julgado da sentença, arquivem-se os presentes 

autos Às providências. Juína/MT, 10 de dezembro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000767-07.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RIOS ANGELO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO MENDES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000767-07.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: LUCAS RIOS ANGELO - ME 

EXECUTADO: PAULO MENDES VISTOS. Deixo de apresentar o relatório, 

com fulcro no artigo 38, in fine da Lei 9.099/95. Consoante se verifica na 

petição de ID. 16136230, a parte autora manifestou-se expressamente 

desistindo da ação. Havendo desistência expressa da parte autora e 

sendo despicienda a anuência do réu, nos termos do ENUNCIDADO N. 

90/FONAJE, a extinção do processo sem julgamento do mérito é medida 

que se impõe. Portanto, havendo desistência expressa da parte autora a 

extinção do processo sem julgamento do mérito é medida que se impõe, 

razão porque, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários em virtude do disposto no art. 55, da Lei nº 9.099/95. 

Oportunamente, certifique-se o transito em julgado desta decisão, 

realizando a escrivania as anotações e baixa de estilo para arquivamento 

do feito, consoante dispõe o Provimento 20/2007/CGJ-MT. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010246-07.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLARI SIMIONATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM - OI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JANCARLOS COUTINHO SOLDERA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010246-07.2013.8.11.0025 REQUERENTE: CLARI SIMIONATTO 

REQUERIDO: BRASIL TELECOM - OI VISTOS. Trata-se de ação declaratória 

de inexistência de débito c/c reparação por danos morais, em fase de 

cumprimento de sentença. Consoante teor da decisão prolatada nos autos 

do processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001, da 7ª Vara Empresarial da 

Comarca do Rio de Janeiro/RJ, em foi decretada a recuperação judicial da 

devedora OI S/A (antiga denominação da Brasil Telecom S/A), em 
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Assembleia Geral de Credores realizada em 19/12/2017, foram definidos 

os trâmites a serem adotados para excussão de créditos concursais (fato 

gerador constituído antes de 20/06/2016) e créditos extraconcursais (fato 

gerador constituído após de 20/06/2016), nos processos que as 

empresas do Grupo OI/TELEMAR foram parte. Nesses moldes, 

considerando que o título executivo judicial objeto do presente 

cumprimento de sentença foi constituído após 20/06/2016, se adequando 

à hipótese de crédito extraconcursal, oficie-se ao Juízo da Recuperação 

Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito indicado na 

petição de ID. 13222557. Cumprida a determinação anterior, aguarde-se 

em suspensão a comunicação do adimplemento do débito pelo devedor. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberações. Sem 

prejuízo, registre-se nos cadastros dos autos que o presente processo 

está tramitando em fase de cumprimento de sentença. Às providências. 

Juína/MT, 12 de dezembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001825-11.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA CRISTINA DA SILVA DASSOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAILY COUTINHO FIGUEIRA OAB - MT0017200S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

01/02/2019 às 15h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-92.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CLARETE ANDRIOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA OAB - MT20897/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BORGES, DIAS & DIAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAULO RONDON GAHYVA OAB - MT0013216A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

1000136-92.2018.8.11.0025 REQUERENTE: ANTONIO CLARETE ANDRIOLI 

REQUERIDO: BORGES, DIAS & DIAS LTDA. TERMO DE AUDIÊNCIA Aos 

dez dias do mês de Dezembro do ano de 2018, nesta cidade e Comarca 

de Juína, Estado de Mato Grosso, na sala de audiências da Primeira Vara, 

edifício do Fórum, onde se encontrava presente o Excelentíssimo Senhor 

Juiz FABIO PETENGILL, às 14h50min, foi declarada aberta a presente 

audiência de nos autos da Ação de nº 1000136-92.2018.811.0025 – PJE. 

Presentes ao ato, o autor da ação Antônio Clarete Andrioli, acompanhado 

por sua advogada Dr. Poliane de Brito, bem como a requerida Borges Dias 

& Dias Ltda, representada pela preposta Giovanna Ellen de Lima, 

acompanhada pela advogada Dr. Ruth Emanuelle Bouret Sant’ Ana 

Nogueira. Colhido o depoimento do autor conforme mídia digital em anexo. 

As partes, procuradores e testemunhas presentes foram cientificadas 

que os atos judiciais seriam gravados (aqueles decorrentes de 

depoimentos e manifestações processuais realizadas no ato) e os demais 

registrados, por resumo, no termo de audiência, sendo-lhes franqueado o 

acesso e a visualização da confecção da ata, que, ao final, foi conferida e 

atestada como retrato fiel e integral dos fatos havidos durante o ato 

judicial, sendo dispensada a impressão e assinatura das partes e 

testemunhas nos termos lavrados, facultando-se ao interessado imprimir 

ou copiar os atos diretamente dos meios eletrônicos de consulta 

processual. O M. M. Juiz deliberou: “Defiro o pedido de expedição de carta 

precatória para a oitiva das testemunhas requeridas nos ID 16830587 e ID 

167907371, nos termos do Art. 15, da Resolução nº 03/2018. Retornadas 

as missivas, saem as partes intimadas para em querendo apresentarem 

memorias no prazo comum de 48 horas, após concluso para sentença. 

Cumpra-se”. Nada mais. Encerrou-se às 15h06min. Fabio Petengill Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001294-22.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON BROLLIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO(A))

MIRIAN SILVA RAMOS KRUEL OAB - RS17369 (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

01/02/2019 às 16h00min.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010156-91.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

O P SANTOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A 

(ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Executada, na pessoa de 

seu advogado para querendo opor embargos da penhora realizada, no 

prazo legal.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48069 Nr: 2171-57.2009.811.0025

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE RODRIGUES DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOSA IND. BRAS. BEBIDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME BROWN DA MAIA 

PITHON - OAB:OAB/BA 8.406

 Tem o presente a finalidade de intimar a parte Reclamante, na pessoa de 

seu advogado para se manifestar no prazo de 05 (cinco dias) quanto a 

satisfação integral da obrigação, referente ao alvará eletrônico nº 

416086-P / 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48037 Nr: 2170-72.2009.811.0025

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TÂNIELI RODRIGUES AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOSA IND. BRAS. BEBIDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME BROWN DA MAIA 

PITHON - OAB:OAB/BA 8.406

 Tem o presente a finalidade de intimar a parte Reclamante, na pessoa de 

seu advogado para se manifestar no prazo de 05 (cinco dias) quanto a 

satisfação integral da obrigação, referente ao alvará eletrônico nº 

416085-1 / 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48072 Nr: 2172-42.2009.811.0025

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO CUSTÓDIO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOSA IND. BRAS. BEBIDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME BROWN DA MAIA 

PITHON - OAB:OAB/BA 8.406

 Tem o presente a finalidade de intimar a parte Reclamante, na pessoa de 

seu advogado para se manifestar no prazo de 05 (cinco dias) quanto a 

satisfação integral da obrigação, referente ao alvará eletrônico nº 

416084-3 / 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40202 Nr: 4259-39.2007.811.0025

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA NORONHA DA MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A - TELEMAT BRASIL 

TELECON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SALOLI PAZ GALBIATI - 

OAB:17308/O

 Tem o presente a finalidade de intimar a parte Exequente, na pessoa de 

seu advogado, para manifestar o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, tendo em vista a expedição de Alvará Eletrônico nº 416083-5 / 

2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140379 Nr: 3644-63.2018.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RENATO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO RENATO RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5789

 Tem o presente a finalidade de intimar Vossa Senhoria para comparecer à 

Audiência preliminar designada para o dia 21/01/2019 às 13 Horas e 45 

Minutos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010417-90.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELCI SILVA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010417-90.2015.8.11.0025 EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: DELCI SILVA DOS SANTOS 

VISTOS. Consoante se verifica na certidão de ID. 15124647, a diligência 

para intimação da devedora para cumprimento voluntário da sentença 

restou negativa porque a parte se mudou de endereço sem previamente 

ter comunicado tal fato ao Juízo. Nesses moldes, há que se aplicar o 

disposto no parágrafo único do artigo 274 do CPC que: “Presumem-se 

válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda 

que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação 

temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, 

fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega 

da correspondência no primitivo endereço.” Assim, outra alternativa não 

há senão considerar válida a intimação feita no endereço em que houve a 

citação da requerida. Nesses moldes, havendo renitência do devedor em 

pagar ou garantir a dívida em discussão, e sobrevindo pedido expresso do 

credor de realização de penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem 

de gradação fixada no art. 835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e 

constrição de valores/créditos pertencentes aos executados e que se 

encontrem depositados/aplicados em instituições financeiras, via sistema 

BACENJUD, observando-se as normas esculpidas na CNGC para essa 

espécie de penhora judicial. Ainda, diligencie-se através do sistema 

RENAJUD, na tentativa de localizar veículos em nome dos executados e 

que não possuam restrições de qualquer natureza. Sendo exitosa a 

tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação do devedor. Em 

sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para que requeira 

o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

feito. Providências necessárias. Juína/MT, 12 de dezembro de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010203-07.2012.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FELIPPE ARRUDA SALLES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

VIVIANE SANTIN RODRIGUES OAB - MT0004206A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO DIAS PAULISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010203-07.2012.8.11.0025 REQUERENTE: ANDRE FELIPPE ARRUDA 

SALLES - ME REQUERIDO: ANGELO DIAS PAULISTA VISTOS. Havendo 

renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em discussão, e 

sobrevindo pedido expresso do credor de realização de penhora online, 

de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 835, I do CPC, 

defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos pertencentes 

aos executados e que se encontrem depositados/aplicados em 

instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial. Sendo 

exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação do 

devedor. Em sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para 

que requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito. Providências necessárias. Juína/MT, 12 de dezembro de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000411-75.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA MARCIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000411-75.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: JOAO BATISTA BARBOSA 

EXECUTADO: ADRIANA MARCIA DOS SANTOS VISTOS. Considerando 

que aos embargos opostos não foi concedido efeito suspensivo, havendo 

renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em discussão, e 

sobrevindo pedido expresso do credor de realização de penhora online, 

de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 835, I do CPC, 

defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos pertencentes 

aos executados e que se encontrem depositados/aplicados em 

instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial. Sendo 

exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação do 

devedor. Em sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para 

que requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito. Providências necessárias. Juína/MT, 12 de dezembro de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010309-27.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS NORBERTO CAETANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRUISER LINHAS AEREAS LTDA. - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010309-27.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: MARCOS NORBERTO CAETANO 

EXECUTADO: CRUISER LINHAS AEREAS LTDA. - EPP VISTOS. Frustrada a 

tentativa de localização de ativos financeiros em nome do executado 

passiveis de constrição judicial, defiro, desde já, o pedido formulado pelo 

exequente para realização de pesquisa eletrônica, por parte do juízo, a fim 

de localizar bens móveis/imóveis em nome do devedor que possam estar 

registrados no sistema de consulta de dados denominado INFOJUD. De 

proêmio, é de se recordar que a utilização da ferramenta virtual pelo Poder 

Judiciário foi regulada e disponibilizada a partir de regramento editado pelo 

Conselho Nacional de Justiça, e que permite o acesso às informações 

patrimoniais lançadas pelos contribuintes nas Declarações de Renda 

prestadas à Receita Federal do Brasil. Dito isso, é evidente que se está 

diante de medida de grande valia, mas que dever ser manejada com 

temperamentos, uma vez que se adentra à intimidade de dados cuja 

finalidade é fiscal e não processual. E antes que se perquira onde estaria 

a distinção entre a pesquisa feita via BACENJUD e esta outra, há que se 

ponderar que o deferimento da penhora de ativos financeiros, via sistema 

virtual de consulta, não demanda o esgotamento das tentativas de obter a 

localização de bens pela via extrajudicial por parte do credor, porque 

dinheiro está na ordem primeira de preferencia de excussão, ex vi do que 

preconiza o art. 835 do CPC. Sendo assim, não localizados valores 

pecuniários suficientes para garantia da execução, retorna ao credor a 

disponibilidade e a responsabilidade pela localização de bens 

expropriáveis do devedor. Neste sentido, ante o largo tempo de tramitação 

processual e que as diligências promovidas no intuito de encontrar bens 

de propriedade da executada restaram parcialmente frutíferas, parece-me 

que se acham satisfeitas as condições e requisitos para realização de 

pesquisas de bens por meio do sistema de consulta de dados denominado 

INFOJUD, razão pela qual defiro o pedido formulado. Realizada a pesquisa 

no sistema INFOJUD, dê-se vistas ao exequente. Publique-se no DJe. 

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juína/MT, 

12 de dezembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010304-39.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO MARCOS DA SILVA CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010304-39.2015.8.11.0025 EXEQUENTE: EDUARDO DE CARVALHO 

EXECUTADO: ROBERTO MARCOS DA SILVA CAMPOS VISTOS. 

Consoante se verifica no ID. 12384612, foi expedida intimação pessoal à 

parte autora para promover o regular prosseguimento do feito. No entanto, 

consoante certidão de ID. 12480241, a diligência restou negativa, uma vez 

que o credor não foi localizado no endereço indicado na exordial, por ter 

se mudado de residência sem comunicar tal fato ao Juízo. Prescreve 

parágrafo único do artigo 274 do CPC que: “Presumem-se válidas as 

intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não 

recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou 

definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os 

prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da 

correspondência no primitivo endereço.” Assim, outra alternativa não há 

senão considerar válida a intimação feita no endereço informado na inicial. 

O artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil dita que: “Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; § 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será 

intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. (...)” 

Pelo exposto, considerando que, mesmo devidamente intimado, a parte 

exequente não adotou as providências que lhe cabiam, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, e determino o arquivamento dos autos. Custas pela parte 

autora. Após o trânsito em julgado e as devidas anotações e baixas, 

ARQUIVE-SE. Juína/MT, 12 de dezembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010227-93.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ONEDES CUSTODIO DE FARIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010227-93.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: ONEDES CUSTODIO DE FARIAS 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S.A VISTOS. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Diretamente ao ponto, conforme se 

dessume da análise dos documentos carreados aos autos, verifica-se 

que a parte devedora quitou integralmente o débito exequendo, bem como 

o credor postulou pelo levantamento dos valores depositados em Juízo. 

Por tais razões, em face do adimplemento do executado, a extinção do 

feito é medida impositiva. Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO extinto o processo COM JULGAMENTO DO MÉRITO, o 

que faço com arrimo nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. Por fim, DETERMINO a expedição de alvará em favor do 

credor para levantamento do valor representado pela guia nº 907041, nos 

moldes requeridos na petição de ID. 9291833, e, considerando a 

duplicidade de pagamento, a expedição de alvará em favor do devedor 

para levantamento do valor representado pela guia nº 913561, nos moldes 

requeridos na petição de ID. 9650703. Oportunamente, certifique-se o 

transito em julgado desta decisão, realizando a escrivania as anotações e 

baixa de estilo para arquivamento do feito, consoante dispõe o Provimento 

n. 20/2007/CGJ-MT. Às providências. Juína/MT, 12 de dezembro de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-06.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA OAB - MT0015091S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010054-06.2015.8.11.0025 REQUERENTE: VITOR JOSE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. VISTOS. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Diretamente ao ponto, conforme se 
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dessume da análise dos documentos carreados aos autos, verifica-se 

que a parte devedora quitou integralmente o débito exequendo, bem como 

o credor postulou pelo levantamento dos valores depositados em Juízo. 

Por tais razões, em face do adimplemento do executado, a extinção do 

feito é medida impositiva. Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO extinto o processo COM JULGAMENTO DO MÉRITO, o 

que faço com arrimo nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. Por fim, DETERMINO a expedição de alvará em favor do 

credor para levantamento dos valores depositados nos IDs. 13231571 e 

15800078, nos moldes requeridos na petição de ID. 15856872. 

Oportunamente, certifique-se o transito em julgado desta decisão, 

realizando a escrivania as anotações e baixa de estilo para arquivamento 

do feito, consoante dispõe o Provimento n. 20/2007/CGJ-MT. Às 

providências. Juína/MT, 12 de dezembro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010199-67.2012.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010199-67.2012.8.11.0025 EXEQUENTE: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS VISTOS. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Diretamente ao ponto, conforme se 

dessume da análise dos documentos carreados aos autos, o credor 

informou que o devedor quitou integralmente o débito exequendo (ID. 

10216005). Por tais razões, em face do adimplemento do executado, a 

extinção do feito é medida impositiva. Ante o exposto e por tudo que dos 

autos consta, JULGO E DECLARO extinto o processo COM JULGAMENTO 

DO MÉRITO, o que faço com arrimo nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil. Oportunamente, certifique-se o transito em 

julgado desta decisão, realizando a escrivania as anotações e baixa de 

estilo para arquivamento do feito, consoante dispõe o Provimento n. 

20/2007/CGJ-MT. Às providências. Juína/MT, 12 de dezembro de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010320-56.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RODRIGUES DANTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO LOPES DE SOUZA OAB - MT0003682S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AILO BARBOSA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010320-56.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: FRANCISCO RODRIGUES 

DANTA EXECUTADO: JOSE AILO BARBOSA DE OLIVEIRA VISTOS ETC. 

Relatório dispensado na forma do artigo 38, da Lei n.° 9.099/95. É o 

relatório. Fundamento e decido. A extinção do processo com fundamento 

no art. 485[1], inciso III, do NCPC, fundamenta-se na verificação da 

inércia/inação da parte autora em promover os atos e diligências que lhe 

competem no impulsionamento do feito, pena de se entender que 

abandonou, por desinteresse, a causa, quando deixa de dar andamento 

ao feito por mais de 30 (trinta dias). A negligência e omissão da parte 

nesse mister pode provocar a extinção do processo por não promover as 

diligências necessárias ao impulsionamento do feito, devendo arcar com 

as consequências dessa conduta. Conforme se vê nos autos, a parte 

autora deixou decorrer o prazo para se manifestar nos autos (ID. 

14099449), ficando assim caracterizado a sua falta de interesse em 

prosseguir com a ação. Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem 

resolução do mérito, ante o desinteresse da parte requerente. II – D I S P O 

S I T I V O Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 485, inciso III, do NCPC. Considerando o que preceitua os 

artigos 54 e 55, da Lei 9.099/95, deixo de condenar a reclamada nas 

custas e honorários advocatícios. Transitada em julgado, se nada for 

requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Cumpra-se, 

expedindo-se, o necessário. Juína-MT, 12 de dezembro de 2018 Fabio 

Petengill Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III 

– por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001939-55.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001939-55.2018.8.11.0011. 

EXEQUENTE: RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES EXECUTADO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Cuida-se de AÇÃO EXECUTIVA DE 

TÍTULO JUDICIAL ajuizada por RAFAEL ALMEIDA TAMANDARÉ em face da 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, cujo valor da causa 

atribuído ao processo pela parte autora foi de R$ 7.860,20 (sete mil 

oitocentos e sessenta reais e vinte centavos). As Leis nº 10.259/2001 

(art. 3º, § 3º) e 12.153/2009 (art. 2º, § 4º) dispõem que no foro (comarca) 

onde estiver instalado Juizado Especial Fazendário, a sua competência é 

absoluta, com exceção aos casos previstos no §1º do art. 2º, quais 

sejam: I - as ações de mandado de segurança, de desapropriação, divisão 

e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções 

fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – 

as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e 

Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as 

causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão 

imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a 

militares. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por sua vez, 

por meio da Resolução n. 004/2014/TP, atribuiu aos Juizados Especiais 

Cíveis e da Fazenda Pública a competência para processar e julgar 

causas cujo valor seja no máximo de 60 (sessenta) salários mínimos. 

Referido posicionamento passou a ser adotado somente agora, ante o 

decurso do prazo previsto no art. 23 da Lei 12.153/2009 e tendo vista que 

com a implantação do Processo Judicial Eletrônico - PJE nesta Comarca 

como único sistema de processamento de informações e prática de atos 

processuais, em substituição do Sistema Projudi, obviamente com a 

observância da ressalva prevista pelo art. 2º, da Portaria 396/2018-PRES, 

a tramitação do processo naquele Juízo terá a mesma celeridade deste. 

Compartilhando do entendimento acima exposto: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA FAZENDA PÚBLICA. Recurso interposto no bojo de procedimento 

comum, cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos e não se 

enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 2º, §1º, da Lei 

12.153/2009. Desnecessidade de produção de prova pericial complexa. 

Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública que é 

plena, após o decurso do prazo previsto no art. 23 da Lei 12.153/2009. 

Inteligência do Provimento CSM nº 2.321/2016. Precedentes desta C. 

Câmara e da Câmara Especial. Decisão interlocutória tornada sem efeito, 

com determinação de redistribuição dos autos originários ao Juizado 

Especial da Comarca de Votuporanga, prejudicado o recurso interposto. 

(TJSP, AI 21365628920178260000, 13ª Câmara de Direito Público, Relator 
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Spoladore Dominguez, j. 9 de agosto de 2017). APELAÇÃO CÍVEL – VARA 

DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA 

SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCAI ABSOLUTA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – LEI Nº 12.153/2009. A partir de 23 de 

junho de 2015,os Juizados Especiais da Fazenda Pública ficaram 

investidos de competência plena e absoluta para julgar as causas cíveis 

de que trata a Lei 12.153/09, excetuadas as hipóteses do §1º, art. 2º. 

(TJMG, AC 10000170180285001, 7ª Câmara Cível, Relator Wilson 

Benevides, j. 5 de novembro de 2017). Ante o exposto, DECLINO a 

competência para processar e julgar o presente feito para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública desta Comarca, devendo serem tomadas as 

medidas necessária para redistribuição perante referida vara, com a 

urgência que o caso requer. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste, 

12 de dezembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000658-64.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA JOAQUINA ROSA PEREIRA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

Vistos. Antes de deliberar no presente feito, verifico que prescinde de 

manifestação do parquet, razão pela qual DETERMINO vistas ao MPE para 

pugnar o que for pertinente ao feito, nos termos do que preceitua o art. 

31[1], da Lei 8.742/93. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 11 de dezembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito [1] Art. 31. Cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos 

direitos estabelecidos nesta lei.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001317-73.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

 

Vistos. De pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa 

de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, 

em razão de se configurar como uma fase onerosa e desnecessária no 

tocante das causas relacionadas à Fazenda Pública Estadual e suas 

Autarquias, devido ao prolongamento excessivo do processo, opondo-se 

à eficácia do novo diploma processual civil. Cuida-se de “Ação de 

Correção de Perdas Salariais c.c pedido de Antecipação de Tutela” 

proposta por VANDA LUPERINI contra o MUNICÍPIO DE MIRASSOL 

D’OESTE/MT, alegando que são servidores do Requerido, e que sofreram 

prejuízos financeiros, uma vez que quando da conversão do cruzeiro real 

para a URV no ano de 1994, o Requerido não observou a regra que 

deveria ser aplicada, ocasionando a diferença salarial no percentual de 

11,98% no vencimento dos mesmos, pugnando, em sede de tutela 

antecipada, a imediata incorporação do percentual faltante. Após 

determinada a juntada de documentos que comprovassem a alegada 

hipossuficiência, fora indeferido o pedido de justiça gratuita, sendo 

aportado aos autos comprovante de recolhimento das custas. Os autos 

vieram conclusos. De pronto, RECEBO a inicial, pois preenchidos os 

requisitos legais (arts. 319 e 320 do NCPC). Pois bem. Por perseguir a 

parte autora tutela especifica consistente em obrigação de fazer, os 

efeitos da pretendida antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 

do NCPC, que deverá ser concedida toda vez que, cumulativamente, 

ocorrer: (a) relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus 

boni iuris); (b) justificado receio de ineficácia do provimento final 

(periculum in mora). Assim, nota-se que a pretensão da parte autora não 

está amparada dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela 

antecipada. Explico. No tocante ao primeiro requisito, qual seja a 

relevância do direito perseguido, restou demonstrado a sua plausibilidade 

consoante documentações instruídas na inicial, quais sejam: os extratos 

de pagamento dos salários. Assim, no que toca ao periculum in mora, não 

o vislumbro, tendo em vista que a parte autora não colacionou 

documentações que indicassem os prejuízos sofridos pelas partes em 

razão da diferença salarial ainda não restituída, mesmo porque continuam 

percebendo os respectivos salários sem qualquer debilidade 

socioeconômica. Não obstante, tal pedido se confunde com o mérito e o 

mesmo deve ser analisado na fase processual adequada, em respeito ao 

princípio da paridade de armas. Acerca do tema, eis os entendimentos dos 

nossos Tribunais Pátrios: “TJ-RN - Agravo Regimental em Ação Rescisória 

AGR 63494 RN 2009.006349-4/0001.00 (TJ-RN) Data de publicação: 

12/08/2009 Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM 

AÇÃO RESCISÓRIA. URV. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. 

AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO RISCO DE 

DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PROVIMENTO JUDICIAL QUE 

NÃO COMPROMETE O RESULTADO ÚTIL DA TUTELA PRINCIPAL. 

PRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. TJ-RN - Agravo Regimental em Ação 

Rescisória AGR 12696 RN 2009.012696-1/0001.00 (TJ-RN) Data de 

publicação: 10/03/2010 Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO 

EM AÇÃO RESCISÓRIA. URV. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU 

PLEITO DE TUTELA ANTECIPADA REFERENTE À SUSPENSÃO DA 

APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% SOBRE A REMUNERAÇÃO, BEM COMO 

A INSTITUIÇÃO DA LIMITAÇÃO TEMPORAL NOS PAGAMENTOS. NÃO 

CONFIGURAÇÃO DO FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL 

REPARAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 

Constatada a ausência do fundado receio de dano grave ou de difícil 

reparação e, ainda, a ausência de provas aptas a demonstrar a 

imprescindibilidade da medida, não há como deferir o pleito de antecipação 

da tutela pretendida. Agravo improvido. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. URV. INDEFERIMENTO DE TUTELA 

ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO 

DO RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PROVIMENTO 

JUDICIAL QUE NÃO COMPROMETE O RESULTADO ÚTIL DA TUTELA 

PRINCIPAL. PRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Agravo Regimental em Ação 

Rescisória Nº Relatora: Desembargadora Célia Smith. Data do julgamento: 

12/08/2009 in www.tjrn.Jjus.br/jurisprudencia) TJ-DF - Agravo de 

Instrumento AGI 20130020093539 DF 0010178-85.2013.8.07.0000 (TJ-DF) 

Data de publicação: 21/05/2014 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADO. 

REQUERIMENTO LIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA 

DEMANDA. 1. NÃO SE AUTORIZAM MEDIDAS DE EXCEÇÃO SEM A 

PRESENÇA DE UM PERIGO DE DANO IMEDIATO, INCONTORNÁVEL, 

ABSOLUTO, SOB PENA DE SE IMPOR PREJUÍZO DESNECESSÁRIO E SEM 

JUSTIFICATIVA DE DIREITO À OUTRA PARTE. 2. A ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA NÃO PODE SER DEFERIDA QUANDO ESGOTA O 

OBJETO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. 3. AGRAVO DESPROVIDO.” (negritos 

nossos) Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. CITE-SE a 

parte demandada para responder à ação no prazo legal, ou ratificar a 

contestação já apresentada nos autos. Após, À autora para querendo 

apresentar impugnação, ou ratificar a já constante nos autos (art. 351 do 

NCPC). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 11 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001321-13.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LUIZ PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

 

Vistos. De pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa 

de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, 

em razão de se configurar como uma fase onerosa e desnecessária no 

tocante das causas relacionadas à Fazenda Pública Estadual e suas 

Autarquias, devido ao prolongamento excessivo do processo, opondo-se 

à eficácia do novo diploma processual civil. Cuida-se de “Ação de 

Correção de Perdas Salariais c.c pedido de Antecipação de Tutela” 
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proposta por MARCIO LUIZ PEREIRA contra o MUNICÍPIO DE MIRASSOL 

D’OESTE/MT, alegando que são servidores do Requerido, e que sofreram 

prejuízos financeiros, uma vez que quando da conversão do cruzeiro real 

para a URV no ano de 1994, o Requerido não observou a regra que 

deveria ser aplicada, ocasionando a diferença salarial no percentual de 

11,98% no vencimento dos mesmos, pugnando, em sede de tutela 

antecipada, a imediata incorporação do percentual faltante. Após 

determinada a juntada de documentos que comprovassem a alegada 

hipossuficiência, fora indeferido o pedido de justiça gratuita, sendo 

aportado aos autos comprovante de recolhimento das custas. Os autos 

vieram conclusos. De pronto, RECEBO a inicial, pois preenchidos os 

requisitos legais (arts. 319 e 320 do NCPC). Pois bem. Por perseguir a 

parte autora tutela especifica consistente em obrigação de fazer, os 

efeitos da pretendida antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 

do NCPC, que deverá ser concedida toda vez que, cumulativamente, 

ocorrer: (a) relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus 

boni iuris); (b) justificado receio de ineficácia do provimento final 

(periculum in mora). Assim, nota-se que a pretensão da parte autora não 

está amparada dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela 

antecipada. Explico. No tocante ao primeiro requisito, qual seja a 

relevância do direito perseguido, restou demonstrado a sua plausibilidade 

consoante documentações instruídas na inicial, quais sejam: os extratos 

de pagamento dos salários. Assim, no que toca ao periculum in mora, não 

o vislumbro, tendo em vista que a parte autora não colacionou 

documentações que indicassem os prejuízos sofridos pelas partes em 

razão da diferença salarial ainda não restituída, mesmo porque continuam 

percebendo os respectivos salários sem qualquer debilidade 

socioeconômica. Não obstante, tal pedido se confunde com o mérito e o 

mesmo deve ser analisado na fase processual adequada, em respeito ao 

princípio da paridade de armas. Acerca do tema, eis os entendimentos dos 

nossos Tribunais Pátrios: “TJ-RN - Agravo Regimental em Ação Rescisória 

AGR 63494 RN 2009.006349-4/0001.00 (TJ-RN) Data de publicação: 

12/08/2009 Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM 

AÇÃO RESCISÓRIA. URV. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. 

AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO RISCO DE 

DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PROVIMENTO JUDICIAL QUE 

NÃO COMPROMETE O RESULTADO ÚTIL DA TUTELA PRINCIPAL. 

PRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. TJ-RN - Agravo Regimental em Ação 

Rescisória AGR 12696 RN 2009.012696-1/0001.00 (TJ-RN) Data de 

publicação: 10/03/2010 Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO 

EM AÇÃO RESCISÓRIA. URV. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU 

PLEITO DE TUTELA ANTECIPADA REFERENTE À SUSPENSÃO DA 

APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% SOBRE A REMUNERAÇÃO, BEM COMO 

A INSTITUIÇÃO DA LIMITAÇÃO TEMPORAL NOS PAGAMENTOS. NÃO 

CONFIGURAÇÃO DO FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL 

REPARAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 

Constatada a ausência do fundado receio de dano grave ou de difícil 

reparação e, ainda, a ausência de provas aptas a demonstrar a 

imprescindibilidade da medida, não há como deferir o pleito de antecipação 

da tutela pretendida. Agravo improvido. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. URV. INDEFERIMENTO DE TUTELA 

ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO 

DO RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PROVIMENTO 

JUDICIAL QUE NÃO COMPROMETE O RESULTADO ÚTIL DA TUTELA 

PRINCIPAL. PRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Agravo Regimental em Ação 

Rescisória Nº Relatora: Desembargadora Célia Smith. Data do julgamento: 

12/08/2009 in www.tjrn.Jjus.br/jurisprudencia) TJ-DF - Agravo de 

Instrumento AGI 20130020093539 DF 0010178-85.2013.8.07.0000 (TJ-DF) 

Data de publicação: 21/05/2014 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADO. 

REQUERIMENTO LIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA 

DEMANDA. 1. NÃO SE AUTORIZAM MEDIDAS DE EXCEÇÃO SEM A 

PRESENÇA DE UM PERIGO DE DANO IMEDIATO, INCONTORNÁVEL, 

ABSOLUTO, SOB PENA DE SE IMPOR PREJUÍZO DESNECESSÁRIO E SEM 

JUSTIFICATIVA DE DIREITO À OUTRA PARTE. 2. A ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA NÃO PODE SER DEFERIDA QUANDO ESGOTA O 

OBJETO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. 3. AGRAVO DESPROVIDO.” (negritos 

nossos) Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. CITE-SE a 

parte demandada para responder à ação no prazo legal, ou ratificar a 

contestação já apresentada nos autos. Após, À autora para querendo 

apresentar impugnação, ou ratificar a já constante nos autos (art. 351 do 

NCPC). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 11 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001320-28.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ANTONIA FAZOLO FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

 

Vistos. De pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa 

de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, 

em razão de se configurar como uma fase onerosa e desnecessária no 

tocante das causas relacionadas à Fazenda Pública Estadual e suas 

Autarquias, devido ao prolongamento excessivo do processo, opondo-se 

à eficácia do novo diploma processual civil. Cuida-se de “Ação de 

Correção de Perdas Salariais c.c pedido de Antecipação de Tutela” 

proposta por LUZIA ANTONIA FAZOLO FERNANDES contra o MUNICÍPIO 

DE MIRASSOL D’OESTE/MT, alegando que são servidores do Requerido, e 

que sofreram prejuízos financeiros, uma vez que quando da conversão do 

cruzeiro real para a URV no ano de 1994, o Requerido não observou a 

regra que deveria ser aplicada, ocasionando a diferença salarial no 

percentual de 11,98% no vencimento dos mesmos, pugnando, em sede de 

tutela antecipada, a imediata incorporação do percentual faltante. Após 

determinada a juntada de documentos que comprovassem a alegada 

hipossuficiência, fora indeferido o pedido de justiça gratuita, sendo 

aportado aos autos comprovante de recolhimento das custas. Os autos 

vieram conclusos. De pronto, RECEBO a inicial, pois preenchidos os 

requisitos legais (arts. 319 e 320 do NCPC). Pois bem. Por perseguir a 

parte autora tutela especifica consistente em obrigação de fazer, os 

efeitos da pretendida antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 

do NCPC, que deverá ser concedida toda vez que, cumulativamente, 

ocorrer: (a) relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus 

boni iuris); (b) justificado receio de ineficácia do provimento final 

(periculum in mora). Assim, nota-se que a pretensão da parte autora não 

está amparada dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela 

antecipada. Explico. No tocante ao primeiro requisito, qual seja a 

relevância do direito perseguido, restou demonstrado a sua plausibilidade 

consoante documentações instruídas na inicial, quais sejam: os extratos 

de pagamento dos salários. Assim, no que toca ao periculum in mora, não 

o vislumbro, tendo em vista que a parte autora não colacionou 

documentações que indicassem os prejuízos sofridos pelas partes em 

razão da diferença salarial ainda não restituída, mesmo porque continuam 

percebendo os respectivos salários sem qualquer debilidade 

socioeconômica. Não obstante, tal pedido se confunde com o mérito e o 

mesmo deve ser analisado na fase processual adequada, em respeito ao 

princípio da paridade de armas. Acerca do tema, eis os entendimentos dos 

nossos Tribunais Pátrios: “TJ-RN - Agravo Regimental em Ação Rescisória 

AGR 63494 RN 2009.006349-4/0001.00 (TJ-RN) Data de publicação: 

12/08/2009 Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM 

AÇÃO RESCISÓRIA. URV. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. 

AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO RISCO DE 

DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PROVIMENTO JUDICIAL QUE 

NÃO COMPROMETE O RESULTADO ÚTIL DA TUTELA PRINCIPAL. 

PRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. TJ-RN - Agravo Regimental em Ação 

Rescisória AGR 12696 RN 2009.012696-1/0001.00 (TJ-RN) Data de 

publicação: 10/03/2010 Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO 

EM AÇÃO RESCISÓRIA. URV. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU 

PLEITO DE TUTELA ANTECIPADA REFERENTE À SUSPENSÃO DA 

APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% SOBRE A REMUNERAÇÃO, BEM COMO 

A INSTITUIÇÃO DA LIMITAÇÃO TEMPORAL NOS PAGAMENTOS. NÃO 

CONFIGURAÇÃO DO FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL 

REPARAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 

Constatada a ausência do fundado receio de dano grave ou de difícil 

reparação e, ainda, a ausência de provas aptas a demonstrar a 

imprescindibilidade da medida, não há como deferir o pleito de antecipação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 393 de 669



da tutela pretendida. Agravo improvido. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. URV. INDEFERIMENTO DE TUTELA 

ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO 

DO RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PROVIMENTO 

JUDICIAL QUE NÃO COMPROMETE O RESULTADO ÚTIL DA TUTELA 

PRINCIPAL. PRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Agravo Regimental em Ação 

Rescisória Nº Relatora: Desembargadora Célia Smith. Data do julgamento: 

12/08/2009 in www.tjrn.Jjus.br/jurisprudencia) TJ-DF - Agravo de 

Instrumento AGI 20130020093539 DF 0010178-85.2013.8.07.0000 (TJ-DF) 

Data de publicação: 21/05/2014 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADO. 

REQUERIMENTO LIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA 

DEMANDA. 1. NÃO SE AUTORIZAM MEDIDAS DE EXCEÇÃO SEM A 

PRESENÇA DE UM PERIGO DE DANO IMEDIATO, INCONTORNÁVEL, 

ABSOLUTO, SOB PENA DE SE IMPOR PREJUÍZO DESNECESSÁRIO E SEM 

JUSTIFICATIVA DE DIREITO À OUTRA PARTE. 2. A ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA NÃO PODE SER DEFERIDA QUANDO ESGOTA O 

OBJETO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. 3. AGRAVO DESPROVIDO.” (negritos 

nossos) Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. CITE-SE a 

parte demandada para responder à ação no prazo legal, ou ratificar a 

contestação já apresentada nos autos. Após, À autora para querendo 

apresentar impugnação, ou ratificar a já constante nos autos (art. 351 do 

NCPC). CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 11 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001932-63.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GALDINA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

JEANA VALERIA MENDES ALVES OAB - MT0020246A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS CÁCERES (REQUERIDO)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Aposentadoria por Invalidez com Pedido de 

Tutela Antecipada” proposta por Maria Galdina de Jesus contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos 

autos. A inicial veio instruída com os documentos de id nº 

17000808/17000824. Os autos vieram conclusos. De pronto, em que pese 

a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, 

deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o 

reconhecimento de direito indisponível, passando a analisar os requisitos 

para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte 

autora tutela especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da 

pretendida antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, 

que deverá ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); 

(b) justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Assim, em que pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se 

que a pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

autorizadores da concessão da tutela antecipada neste estágio 

processual. Afinal, o conjunto probatório até então produzido não é 

suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o estabelecimento do 

benefício pretendido. O raciocínio ora desenvolvido provém da atual 

corrente jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido o seguinte 

posicionamento: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DE AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

(Negritos Acrescidos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados 

elementos suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - 

Os documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. (Negritos Acrescidos) Em suma, a parte autora não forneceu 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada quanto às 

alegações esposadas na inicial, visto que, a despeito de alegar ter 

qualidade de segurado pelas contribuições feitas conforme id nº 

17000820, não comprovara, ainda que sumariamente, a alegada 

incapacidade, tendo em vista que os atestados médicos trazidos 

encontram-se desatualizados ou já expirados. Assim, restam algumas 

provas imprescindíveis para o restabelecimento do beneficio pretendido. 

Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos apontem 

um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. NOMEIO perito Dr. 

Luiz Carlos Pieroni, portador do CRM nº 5330, que servirá 

independentemente de compromisso, razão por que FIXO os honorários 

em R$ 600,00 (seiscentos reais). Observando que a perícia deverá ser 

agendada pela Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte acerca da 

perícia agendada, quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar 

quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se 

ainda não indicados. CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, 

responder aos termos da inicial, e, INTIME-SE para apresentar os quesitos 

para a perícia médica. Apresentada contestação, INTIME-SE a autora para, 

querendo, impugná-la no prazo legal. ENCAMINHEM-SE os quesitos. 

Apresentado o resultado da perícia, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestarem nos autos. Após a realização da perícia, 

nada requerido pelas partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do 

Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 11 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 252585 Nr: 4366-76.2017.811.0011

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide Correia Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Onaldo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Martin Sippel Souza - 

OAB:21366/0

 Vistos.Com o olhar volvido à tentativa de conciliação entre as parte, pois 

além de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere 

resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos.Com 

supedâneo no inciso V, do artigo 139 do CPC, e ainda, da norma ínsita na 

Resolução 125 do CNJ, determino a remessa dos autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, de modo 

que DESIGNO Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 30/11/2017, às 

17h30min. CITE-SE a parte requerida para que compareça à solenidade 

supracitada, devidamente acompanhada por seu advogado, a ser 

realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, devendo a parte ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, na oportunidade, 

deverá a parte demandada, caso não detenha interesse na 

autocomposição, informar por meio de petição, com antecedência de até 

10 (dez) dias antes da audiência.Designada a audiência, INTIME-SE o autor 

na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC.As 

partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 334, do 

NCPC).Advirto as partes que o seu não comparecimento injustificado à 

oralidade é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do 

Estado.Obtida a autocomposição, a minuta do acordo deverá ser 

imediatamente encaminhada para esta Magistrada para homologação.Não 

obtida a autocomposição, sairá a parte requerida devidamente intimada 

para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, sob de 

pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344 do NCPC).(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 154068 Nr: 893-58.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Rodrigues de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cibeli Simões dos Santos - 

OAB:11.468, Eliane Assunção Beltramini - OAB:12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Na toada da manifestação da executada de fl. 320/322, DETERMINO seja 

procedida a atualização do débito exequendo, com os devidos descontos, 

nos termos do art. 5º, §6º, e art. 6º, do Provimento nº 11/2017-CM, reitere 

o pagamento enviando todos os documentos necessários ao DAP.

Com o transcurso do prazo previsto no inciso I, artigo 13 da Lei nº 

12.153/2009, INTIME-SE a parte autora para pugnar o que de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Com o cálculo, volvam-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’ Oeste/MT, 10 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252585 Nr: 4366-76.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide Correia Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Onaldo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Martin Sippel Souza - 

OAB:21366/0

 Considerando o teor da certidão de fl. 31, nomeio como defensor dativo 

do requerido Sr. José Onaldo dos Santos o douto causídico Bruno Martin 

Sippel Souza, OAB/MT 21.366, arbitrando-lhe honorários advocatícios por 

analogia aos valores estipulados na tabela da Ordem dos Advogados do 

Brasil, no importe de 01 (um) URH (Unidade Referencial de Honorários).

Intime-se o advogado acerca da presente nomeação, bem como para que 

se manifeste, no prazo legal.

Empós, volvam-me conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252585 Nr: 4366-76.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide Correia Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Onaldo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Martin Sippel Souza - 

OAB:21366/0

 Intimação do Procurador da parte requerida da r. decisão de fls. 55/56 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT bem como para comparecer 

na audiência de Instrução designada para o dia 20/03/2019, às 15h30min.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237573 Nr: 1566-12.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Siderley Corso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 1566-12.2016.811.0011 - Código: 237573

AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

EXECUTADO(A, S): Siderley Corso

CITANDO(A, S): Executados(as): Siderley Corso, Cpf: 73732796868, Rg: 

6.810.932-5 SSP SP Filiação: Marcilio Corso e de Maria Wailde da Silva 

Corso, data de nascimento: 26/10/1954, brasileiro(a), natural de São josé 

rio preto-SP, casado(a), pecuarista / empresário, Endereço: Av. 

Engenheiro Antonio de Paula Souza, 3900, Bairro: Jardim Von Zuben, 

Cidade: Campinas-SP

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/06/2016

VALOR DO DÉBITO: R$ 130.358,16

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de uma "AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL" 

movida em desfavor do Sr. Siderley Corso, o qual o exequente é credor do 

executado da importância liquida, certa e exigivel de R$130.358,16 (cento 
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e trinta mil e trezentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos). 

Portanto, a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso requerer que seja 

efetuado a divida acima citada.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Mariana Brenda R. N. de Oliveira, estagiaria 

de Direito, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 12 de dezembro de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78872 Nr: 1986-61.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Egberto Lúcio Pás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricci Garcia - OAB:15078, 

FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O, 

Gustavo Tostes Cardoso - OAB:6635, José Paulo de Assunção - 

OAB:, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para se manifestar acerca dos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256656 Nr: 348-75.2018.811.0011

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marley Gonçalves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Italia Distribuidora de Alimentos Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401, Nilson Tomaz da Silva Junior - OAB:23151/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORVALINO GLERIAN - 

OAB:18906, SATRIX ANGELICA SILVA MELLO - OAB:23036/O

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para que pugne o que é de 

Direito, acerca do prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233650 Nr: 4000-08.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilma Fuzaro Bernardelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para se manifestar acerca dos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77065 Nr: 1676-55.2009.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovercino Marcelino de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora de que a r. Decisão de fls. 

258/258vº encontra-se disponivel no site do DJE (Diário da Justiça 

Eletrônico)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85293 Nr: 2972-15.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solução Transportes Ltda, Ideal Transportes Ltda, 

Givanildo Bernardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Maia - OAB:24.319, 

Alexandre Mendes Vieira - OAB:143229/RJ, Amanda Gonçalves da 

Silva Palermo - OAB:24344/0, Gustavo Tostes Cardoso - OAB:6635, 

Mirian Correia da Costa - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. despacho de fls. 387, o 

advogado da parte requerida foi intimado via DJE o mesmo, deixando fluir o 

prazo, sem manifestação .

 Mirassol D’Oeste – MT, 13 de Dezembro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237426 Nr: 1484-78.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO SFOGIA DE SÁ, Aluízio Francisco 

de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, Juliana Fernandes Sá - OAB:16.655

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

110/117, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 13 de Dezembro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255447 Nr: 5784-49.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Lemes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, intimo o advogado do exequente para manifestar 

no prazo legal, acerca da certidão de fls. 45, a seguir transcrita: Certifico 

que dirigi-me por várias vezes até o Castelão Supermercado e por final 

encontrei o Sr. Argemiro Garcia de Oliveira Neto, o qual é procurador da 

Parte Devedora: Auto Posto Lemes Ltda, onde o INTIMEI da PENHORA que 

após a leitura do inteiro teor, entreguei-lhe a contrafé e cópia de fls. 36/37 

– 38/39v. em anexo, havendo ele exarado o respectivo recibo no 

mandado. Dou fé. Mirassol D’oeste-MT, 25 de setembro de 2018. Adelson 

José de Matos, Oficial de Justiça.

 Mirassol D’Oeste – MT, 13 de Dezembro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 33283 Nr: 3879-24.2008.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egnomar de Freitas Tiago, Otaide Trento Junior, 
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Estefania Alves de Freitas, Egnaldo de Freitas Tiago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilson Tomaz da Silva Junior 

- OAB:23.151, Selio Soares de Queiroz - OAB:8470/MT

 Vistos.

Cuida-se de “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA PARA AÇÃO 

DE DEPÓSITO” proposta por BANCO DE LAGE LANDEM BRASIL S.A em 

desfavor de EGNOMAR DE FREITAS TIAGO, OTAIDE TRENTO JUNIOR, 

ESTEFANIA ALVES DE FREITAS e EGNALDO DE FREITAS TIAGO, ambos 

devidamente qualificados.

Entre um ato e outro, às fls. 239/243 fora entabulado um acordo entre as 

partes, pugnando pela homologação.

Os autos vieram conclusos.

É o que tinha a relatar. Fundamento e Decido.

Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as 

partes nada mais resta senão homologá-lo.

Pelo exposto, com fundamento no inciso III do art. 487, alínea “b” do CPC, 

HOMOLOGO a autocomposição derradeira em todos os seus termos e 

cláusulas, oportunidade em que SUSPENDO o presente feito até que finda 

todas as parcelas, nos termos do art. 313, II e 922, ambos do CPC/15.

Registre-se que a referida suspensão será cessada acaso constatada 

qualquer violação das cláusulas e condições convencionadas.

CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS na forma 

acordada.

PROCEDA-SE à baixa de eventuais constrições judiciais decorrentes do 

processo em comento, expedindo-se o necessário a tanto.

 Ante a renúncia ao prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado 

e, em seguida, remetam-se os autos AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo.

Cumpra-se. Às providências.

Mirassol D’Oeste-MT, 10 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 188608 Nr: 2431-40.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Caires Bezerra - EPP, Maria Caires 

Bezerra, Léa Fernanda Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:PR/56.918, 

Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635

 (...)Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na inicial, com 

fulcro no que dispõe o art. 487, I do CPC e, consequentemente, CONDENO 

os requeridos a efetuarem o pagamento do valor apresentado pelo 

requerente na inicial, R$ 63.046,80 (sessenta e três mil e quarenta e seis 

reais e oitenta centavos) devidamente atualizados até a data do efetivo 

adimplemento, nos moldes e com os encargos previstos no contrato 

entabulado (fl. 31/35).CONDENO os requeridos ao pagamento de custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios de 

sucumbência, cuja verba fixo em 10% sobre valor atualizado da causa, 

nos moldes do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.Com o trânsito e 

julgado e nada sendo requerido pelas partes, ARQUIVE-SE, com as baixas 

e anotações de estilo.P.R.I.C.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste-MT, 10 

de dezembro de 2018.Henriqueta Fernanda C.A.F. LimaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 193255 Nr: 3179-72.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Caires Bezerra - EPP, Maria Caires 

Bezerra, Joaquim Alves Bezerra, Laiane Fernanda Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO 

- OAB:

 (...)Desta feita, CONHEÇO dos embargos declaratórios, tendo em vista 

que foram intentados no prazo legal e, no entanto, NEGO-LHES 

PROVIMENTO, já que não houve comprovação de quaisquer das suas 

hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do Novo Código de 

Processo Civil.Ademais, INTIME-SE a exequente para que apresente 

cálculo atualizado do montante devido, no prazo de 15 (quinze) dias.Após, 

CONCLUSO para análise do pleito de fls. 234/234-v.CUMPRA-SE.Mirassol 

D’Oeste/MT, 7 de dezembro de 2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 27195 Nr: 1048-37.2007.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Ana Rosa Teodoro, Jurandir Teodoro, Iraci 

Teodoro dos Santos, Maria Lucia Teodoro Batista, Sebastião Firmino Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24.919, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução de sentença movida por Espolio de Ana Rosa 

Teodoro em face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora informa que os alvarás foram 

devidamente levantados requerendo a extinção do feito (fls. 209).

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 do CPC, sendo certo que a referida extinção 

somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC.

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

Mirassol D´Oeste/MT, 10 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250747 Nr: 3399-31.2017.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRF Brasil Foods S/A, Rodrigo Reghini Vieira, Flavia 

Moyses Fagundes, Augusto Ribeiro Junior, José Roberto Pernomian 

Rodrigues, Hélio Rubens Mendes dos Santos Junior, Gilberto Antonio 

Orsato, Pedro de Andrade Faria, Simon Chehg, José Alexandre Carneiro 

Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ MATTHES - 

OAB:76544, Marcelo Viana Salomão - OAB:118.623/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)DEFIRO a produção de prova pericial. Para a realização da pericia, 

NOMEIO a empresa MEDIAPE, registrada junto ao CREA/MT sob nº 43.520, 

devidamente cadastrada no sito do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://apm.tjmt.jus.br/bancoperito/) que deverá ser intimada, via carta de 

intimação, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, responder se aceita o 

encargo, indicando o nome e a qualificação completa do profissional perito 

contábil habilitado com inscrição no órgão competente, bem como proposta 
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de honorários, às expensas da parte embargante, que deverá depositar 

50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários para início das 

atividades e o restante ao final quando da entrega do laudo (art. 465, §4º 

do CPC).Outrossim, intimem-se as partes para que, dentro de 5 (cinco) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I – 

arguam o impedimento ou a suspeição, se for o caso; II – indiquem 

assistentes técnicos; e III – apresentem quesitos.Com a vinda da proposta 

de honorários, deverão as partes ser intimadas para, querendo, 

manifestarem-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, a respeito de seu 

valor.Em sendo concordes, determino, desde já, o depósito de 50% 

(cinquenta por cento) dos honorários arbitrados a favor do perito no início 

dos trabalhos pelo embargante, porquanto requereu a produção da 

produção da prova, observando-se o art. 95 do Código de Processo Civil, 

devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o 

laudo e prestados os esclarecimentos necessários.Em sendo discordes, 

volvam-me conclusos para o arbitramento do valor.Sobre a distribuição do 

ônus da prova (art. 357, III, CPC) tenho que caberá ao embargante, eis que 

é fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC).Não havendo mais 

qualquer prova a ser produzida, conforme manifestação das partes, 

DECLARO SANEADO o presente feito, bem como DECLARO PRECLUSA a 

produção de outros tipos de provas.INTIMEM-SE, consignando as 

advertências legais.Após, CONCLUSOS.CUMPRA-SE.Mirassol 

D´Oeste/MT, 7 de dezembro de 2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. 

LimaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 237810 Nr: 1672-71.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luceli Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Seguros Gerais S/A, Corretora de 

Seguros Sicredi Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Almeida Tamandaré 

Novaes - OAB:19.946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:MT20.011-A, JACÓ CARLOS SILVA COELHO 

- OAB:15013

 (...)Assim, julgo IMPROCEDENTE o pedido constante da presente ação, 

JULGANDO extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENO a requerente ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos 

termos do § 2º do art. 85 do CPC/15. Entretanto, suspendo a exigibilidade, 

eis que beneficiária da justiça gratuita.Após o transito em julgado, em nada 

sendo requerido, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.P. R. 

I. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 5 de dezembro 

de 2018.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246104 Nr: 1145-85.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VB Alimentos Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques e Caetano Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suérika Maia de Paula Carvalho 

- OAB:6514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte exequente para pugnar o que entender de Direito, no 

prazo de 15 quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19044 Nr: 2788-35.2004.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural da Grande Cáceres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtemir Gomes de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Luis Alves - 

OAB:7432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte exequente para pugnar o que é 

Direito em 15 (quinze) dias.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001426-87.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDIA MARZOCHI ULIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Cuida-se de Ação Previdenciária de 

Aposentadoria por Idade Rural manejada por Elidia Marzochi Uliana em 

face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. Com a inicial vieram os 

documentos, conforme id nº 15346443 e anexos. A inicial foi recebida (id 

nº 15608942). Devidamente citado, o requerido apresentou sua 

contestação (id nº 16908236), alegando a prejudicial de mérito no que toca 

a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação. Réplica carreada conforme id nº 

16931578. Vieram-me conclusos. É o relato do necessário. Decido. 

Inicialmente, arguiu o requerido prejudicial de mérito a prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. 

Em que pese os argumentos expendidos pelo requerido vislumbra-se que 

razão não lhe assiste neste ponto, uma vez que o requerente entrou 

administrativamente com o pedido de concessão de aposentaria por idade 

rural no dia 19 de março de 2018 e o ajuizamento da ação se deu em 14 

de setembro de 2018, ou seja, não há em que se falar em prescrição 

quinquenal. Inexistindo outras prejudiciais a serem enfrentadas, não 

padecendo a inicial de vício que exija sua retificação, sendo as partes 

legítimas para figurar no polo ativo e passivo da demanda, havendo 

interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da presente via e 

verificando que o pedido é possível juridicamente, depreende-se que a 

presente demanda está em harmonia com os arts. 17 e 485 inciso VI, do 

NCPC, não havendo se falar em carência da ação, tampouco em ausência 

dos pressupostos processuais (art. 485, IV, do NCPC), inexistindo 

nulidades a serem declaradas ou irregularidades para sanar-se. Fixo 

como questão controvertida o lapso temporal de atividade rurícola, por 

consectário, se este de fato exerceu tais atividades. Desta forma, declaro 

o feito saneado. No que tange à prova testemunhal cabível ao caso em 

voga eis porque a defiro. Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 28 de made 2019, a realizar-se às 13h30min, devendo as 

partes depositar o rol de testemunhas no prazo de cinco dias antes da 

sua realização (art. 450 do NCPC), determinando, ainda, o comparecimento 

pessoal da parte autora. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste - MT. 

Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Datado e Assinado Digitalmente)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 251029 Nr: 3558-71.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalina Alves Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios de Seguro 

DPVAT - S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marionely Araujo Veigas

Mrionely Araujo Veiga - OAB:2.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Intimar o advogado do autor de que foi expedido Alvara Eletronico nº 

460137-8/2018 referente aos valores depositados nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250707 Nr: 3385-47.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Biribili da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Plena Transportes Ltda, Sérgio Luis Bocardi, 

Jeovani Jesus de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Cesar da Costa - 

OAB:15.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para apresentar impugnação a contestação 

ofertada pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198009 Nr: 3979-03.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.Diesel Caminhoes e Onibus Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Gimenes Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Moreschi - 

OAB:11.686, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 Intimar o advogado do autor para que efetue o depósito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de penhora 

do executado, devendo emitir as guias no site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br) no banner emissão de guias, bem como enviar o 

comprovante de depósito para posterior cumprimento do mandado. Informo 

que a efetivação do pagamento da guia se dará até 48 horas do efetivo 

recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23218 Nr: 527-29.2006.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Banck Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Da Roça Comércio de Produtos Agropecuarios 

Ltda, Alvaro Navarro Rodrigues, Gianne Seawright Rowe, James Elton 

Rowe, Janice Seawright

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que dê prosseguimento no feito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134214 Nr: 2043-11.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marassi Distribuidora de Alimentos Ltda, João Carlos 

Marassi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Bosco Souza Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELCIO JUNIO GARCIA - 

OAB:8169

 Intimar o advogado do autor para que dê prosseguimento no feito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209088 Nr: 1711-39.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472, Liliane Assunção Beltramini - OAB:21.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos, no 

prazo legal , uma vez que fluiu o prazo de suspensão ora requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106101 Nr: 1317-71.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Alves de Carvalho, Aparecida Regina Mazeto 

de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Rafael Pinto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT 11.473/A

 Intimar os advogados das partes sobre a r. sentença de fls. 234, cujo teor 

transcrevo:" Cuida-se de Embargos de Declaração manejados por Joaquim 

Alves de Carvalho alegando que houve contradição na sentença de fls. 

228/228-vº.Em seguida, vieram-me os autos conclusos.É o 

necessário.Decido.O recurso de embargos de declaração é cabível para 

as hipóteses de contradição, omissão ou obscuridade da decisão ou 

sentença, nos moldes do que se encontra disposto no art. 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil. O recorrente, portanto, requer o saneamento da 

suposta contradição encontrada na decisão objurgada.No caso em 

comento assiste razão a embargante, uma vez que existiu contradição na 

sentença de fls. 228/228-vº visto que esta magistrada determinou que em 

caso de descumprimento do aludido acordo, poderão as partes usar os 

meios jurídicos adequados para eventual execução, contudo fora 

acordado que em caso de descumprimento do acordo não haverá 

novação da dívida.Assim, partindo-se desta premissa e considerando que 

a sentença não transitou em julgado, podendo ser modificada, vislumbro 

que os presentes embargos merecem acolhimento.

 Com efeito, por ser matéria de recurso sui generis, tem o seu âmbito de 

incidência restrito pelo art. 1022 do Novo Código de Processo Civil, o qual 

prescreve: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para:I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;II - 

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;III - corrigir erro material.Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que:I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º ”. Diante 

do exposto, CONHEÇO dos pedidos dos presentes embargos 

declaratórios e os PROVEJO para sanar a contradição contida na 

sentença de fl. 228/228-vº que passa a vigorar com a seguinte 

redação:“Pelo exposto, com fundamento no inciso III do artigo 487, “b” do 

NCPC, HOMOLOGO a autocomposição derradeira em todos os seus 

termos e cláusulas para que produza seus efeitos legais e 

jurídicos.Consigno ainda que em caso de descumprimento do aludido 

acordo, deverá o requerente proceder conforme acordado. Condeno o 

executado ao pagamento de custas e despesas processuais, se 

houver.No mais, recolha-se o mandado de reintegração de posse 

anteriormente expedido à fl. 210.” No mais, permanece inalterada a 

sentença vergastada.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170156 Nr: 3754-17.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilene Eugênia da Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a sentença de fls. 245, cujo dispositivo 

transcrevo:”...Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Isento a parte 

requerida de custas e despesas processuais, na forma da Lei Estadual 

nº. 7.603/2001. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos. P. R. I. 

C. Mirassol D’ Oeste/MT, 29 de novembro de 2018. Edna Ederli Coutinho, 

Juíza de Direito"
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245257 Nr: 679-91.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jhonatan Figueiredo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Alessandra Ferreira - 

OAB:18.996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127/MT, OZANA BAPTISTA GUSMAO - OAB:217447

 Intimar os advogados das partes sobre a r. decisão de fls. 241, cujo teor 

transcrevo:"Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região.

Em nada sendo requerido pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239874 Nr: 2787-30.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Lopes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12560, Marcelo Alvaro Campos das Neves Ribeiro - 

OAB:15.445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 

109, cujo teor transcrevo:" Certifico que, devolvo o presente mandado 

sem cumprimento, em virtude de encontrar-me de licença médica, sem 

previsão de retorno, aguardando a aposentadoria ser aprovada. Dou fé.

 Mirassol D'Oeste, 13 de novembro de 2018.

Wilson José Pereira

Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112984 Nr: 2159-51.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMY, DSY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Broges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste-se acerca da 

petição de fls. 370/373, em 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22094 Nr: 2348-05.2005.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural da Grande Cáceres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Borges de Campos, Helio Borges de 

Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11.546-A, Milton 

Martins Mello - OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 114, cujo 

teor transcrevo:" Manuseando os autos, verifica-se que os executados 

ainda não foram devidamente citados, razão porque, antes de deliberar 

sobre o pleito de fls. 109, determina-se que o exequente regularize a 

citação dos executados, em 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75165 Nr: 1325-82.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bueno - Produtos Agropecuarios, Alessandra 

Longuinho Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SERGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:8909/O, Juliana Zafino Isidoro Ferreira Mendes - OAB:12.794/B, 

Max Magno Ferreira Mendes - OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar p advogado da parte autora para que se manifeste, em 15 (quinze) 

dias, a respeito da possível ocorrência da prescrição. Bem como intimo 

acerca da R. Decião de fls.133, cujo teor transcrevo:Analisando 

detidamente das certidões de dívida ativa de fls. 03 e 04 verifica-se que 

elas remetem às anuidades dos anos de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 

2007, destarte, uma vez que o presente executivo fiscal somente foi 

ajuizado no de 2009, é possível que as anuidades referentes aos 

exercícios mais antigos já estejam prescritas.Diante do exposto, nos 

termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determina-se a intimação do 

exequente para se manifeste, em 15 (quinze) dias, a respeito da possível 

ocorrência da prescrição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235359 Nr: 370-07.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Castelão Supermercado Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904

 Intimar o advogado da parte requerida acerca do auto de penhora, cujo 

teor transcrevo:Certifico, eu Oficial de Justiça abaixo assinado que em 

cumprimento ao respeitável mandado da MMª. Juíza de Direito da Segunda 

Vara desta cidade e comarca de Mirassol D’Oeste-MT, que me dirigi ao 

Supermercado Castelão, e ali sendo, após as formalidades legais, o 

requerido ofereceu em garantia um triciclo, que está guardado em depósito 

na saída para São José dos Quatro Marcos, logo, PROCEDI A PENHORA E 

AVALIAÇÃO do bem pertencente à parte devedora, conforme auto de 

penhora e avaliação em anexo. Em seguida nomeei ao encargo de fiel 

depositário do bem penhorado, o Sr. ARGEMIRO GARCIA DE OLIVEIRA 

NETO, cientificando-o que não poderá desfazer do bem, sem a ordem 

expressa do MM. Juiz do feito sob as penas da lei. Depois de efetuada a 

penhora PROCEDI A INTIMAÇÃO da parte requerida CASTELÃO 

SUPERMERCADO LTDA. - EPP, na pessoa de seu representante o Sr. Sr. 

ARGEMIRO GARCIA DE OLIVEIRA NETO, dando-lhe ciência de todos os 

termos do presente mandado, bem como, caso queira proceda a 

impugnação no prazo legal, qual bem ciente ficou e exarou sua assinatura 

aceitando a contrafé que lhe ofereci. Certifico, finalmente, que o requerido 

me informou que tramita nesta comarca, um processo Recuperação 

Judicial com Código 251167, em favor da parte requerida.

 O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239006 Nr: 2260-78.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia de Souza Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que dê prosseguimento no feito, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154530 Nr: 925-63.2012.811.0011
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R1dMF, ACSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Wagner Gobati de 

Matos - OAB:13.077

 Intimar os advogados das partes sobre o R.Decisão de fls. 104, cujo teor 

transcrevo:"Defiro o pedido formulado às fls. 101/102, razão pela qual 

determino a suspensão do processo, pelo prazo de 01(um) ano, com 

supedâneo nos artigos 921, III do Código de Processo Civil.

Escoado o prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

arquive-se, nos termos §2º do mesmo dispositivo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173056 Nr: 4474-81.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: G&CL-E, PRCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdCS, CGPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DA CRUZ - 

OAB:, Antonio Carlos da Cruz - OAB:3535, BRUNA GABRIELA 

ZANROSSO - OAB:15679, JULIANA FERNANDES DE SÁ - OAB:16.655, 

Tayse Fernanda Botelho Barros - OAB: 19.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que dê prosseguimento no feito, no 

prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30031 Nr: 817-73.2008.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maurício da Rocha Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 220, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:" Defiro o pedido de fls. 218/219 para 

determinar a suspensão do processo, pelo prazo de 1(um) ano, com 

supedâneo nos artigos 921, III do Código de Processo Civil e 40 da Lei 

6830/80.

Escoado o prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

arquive-se, nos termos §2º do mesmo dispositivo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122012 Nr: 261-66.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Agencia Nacional de Telecomunicações - Anatel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleitson Aparecido Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

Procuradora Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 104, cujo 

teor transcrevo:" Diante do teor da certidão de fls. 103, INTIME-SE a 

exequente para que, no prazo assinalado no art. 183 do CPC/15 , indique 

eventuais bens passíveis de penhora ou a reiteração do pedido 

remanescente de fls. 79.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7298 Nr: 2365-12.2003.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aguil - Algodoeira Guimarães Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Tiburço Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bianca Klein Dias - OAB:14062, 

Cláudio Palma Dias - OAB:3523-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a sentença de fls. 96, cujo dispositivo 

transcrevo:”...Tendo em vista certidão de fl. 95, verifica-se que a parte 

autora mesmo sendo devidamente intimada para dar prosseguimento ao 

feito, manteve-se inerte, demonstrando assim o desinteresse da parte 

autora, sendo assim JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, III do Novo Código de Processo 

Civil...."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27764 Nr: 1653-80.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Raquel Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que apresente planilha discriminando o 

valor do principal, juros e total, por herdeiro habilitado, para posterior 

expedição das RPVs.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159624 Nr: 1611-55.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Cezar Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a decisão de fls. 184, cujo teor 

transcrevo:"Código n° 159624. Ciência às partes do retorno dos autos do 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Em nada sendo requerido 

pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as 

baixas anotações necessárias. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 05 de 

dezembro de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91733 Nr: 4202-92.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Feliciano Bispo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransergio de Souza Barbeiro - 

OAB:10.362 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a sentença de fls. 215, cujo dispositivo 

transcrevo:”...À vista do exposto, com espeque no artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na presente 

impugnação à execução para acolher as razões do impugnante, 

reconhecendo o excesso à execução, bem como HOMOLOGAR os 

cálculos apresentados às fl. 202/204, extinguindo o feito com resolução 

do mérito...."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244354 Nr: 226-96.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Borges de Castro Cunha, Agropastoril Mato 

Grosso Acre Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Francisco Brito Eusébio, Olinda Maria 

Gomes da Costa Brito Eusébio, Santa Vitória - Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Torbay Gorayeb - 

OAB:6.351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 
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OAB:11278

 Intimar os advogados das partes sobre a sentença de fls. 325/329, cujo 

dispositivo transcrevo:”...Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos na exordial, com fundamento no art. 487, I do 

Código de Processo Civil para o fim de declarar a existência da servidão 

de passagem aparente devidamente delimitada pelo memorial descritivo de 

fl. 264. Diante da sucumbência mínima dos autores, condeno os 

requeridos ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como 

honorários de sucumbência, cuja verba fixo em 10% sobre o valor da 

causa atualizado. Expeça-se mandado de averbação da mencionada 

servidão de passagem na matrícula n.º 5624, CRI de Mirassol d’Oeste. P. 

R. I. C. Mirassol D’ Oeste/MT, 29 de novembro de 2018. Edna Ederli 

Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 210087 Nr: 2024-97.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Marcelino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a sentença de fls. 161, cujo dispositivo 

transcrevo:”...À vista do exposto, com espeque no artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação para 

HOMOLOGAR os cálculos apresentados à fl. 155/158, extinguindo o feito 

com resolução do mérito...."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257406 Nr: 641-45.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isabel Zarzenon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a sentença de fls. 71/75, cujo 

dispositivo transcrevo:”...Tendo em vista a verossimilhança dada pelas 

próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido 

caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do 

Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que implante o 

benefício previdenciário contido nos autos, devendo ser encaminhado 

juntamente com os documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver 

sido feito...."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243712 Nr: 4781-93.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Aparecida Theodoro Roza Bonfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudison Moraes Coelho - 

OAB:19.353, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a sentença de fls. 123, cujo dispositivo 

transcrevo:”...À vista do exposto, com espeque no artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação para 

HOMOLOGAR os cálculos apresentados à fl. 119, extinguindo o feito com 

resolução do mérito...."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126668 Nr: 775-19.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ACMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis da Silva - 

OAB:14552, MARIELL ANTONINI DIAS ALVARES - OAB:14550

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius Castro Cintra - 

OAB:10044

 Intimar o advogado da parte autora acerca da certidão de fls.281, cujo 

teor transcrevo: Certifico que a parte requerida Cleber Simões Duarte, foi 

intimada através do Mandado de fls. 279/280, juntado aos autos em 

17/10/2018, para que procedesse com a entrega dos imóveis adjudicados 

às fls. 262/263, em 24 (vinte e quatro) horas, deixando transcorrer o 

prazo sem manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231815 Nr: 2859-51.2015.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mi Vesti Modas Comércio Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20.853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos, no 

prazo legal , uma vez que fluiu o prazo de suspensão ora requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 88339 Nr: 3470-14.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Caetano Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - 

OAB:10.838

 Intimar o advogado da parte autora acerca da certidão de fls.198, cujo 

teor transcrevo:Certifico que em consulta ao site do E. TJMT, aos autos da 

RPV nº 0084228-37.2014.8.11.0000, verifica-se que sua última 

movimentação ocorreu em 03/04/2018, sob o andamento rotina interna, 

conforme extrato processual em anexo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199913 Nr: 11-28.2014.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Mendes Metias, João Vicente Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Intimar os advogados das partes sobre a sentença de fls. 288/291, cujo 

dispositivo transcrevo:”...À vista do exposto, com arrimo no art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

vertidos na impugnação apresentada pela executada. Condeno a 

impugnante-executada ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, se houver, bem como ao pagamento dos honorários 

advocatícios, cujo valor fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa. ..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256608 Nr: 337-46.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Clara Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 402 de 669



Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a sentença de fls. 76/78, cujo 

dispositivo transcrevo:”...Diante do exposto, e com fulcro no art. 59 da Lei 

nº 8.213/91, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

condenar o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) ao pagamento à 

requerente do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, no 

valor do salário-contribuição (A SER CALCULADO PELO INSS), inclusive 

13º (décimo terceiro) salário, uma vez que restou configurada sua 

incapacidade parcial e permanente. ..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212606 Nr: 2491-76.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sônia Pereira Vaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a sentença de fls. 159/160, cujo 

dispositivo transcrevo:”...Pelo exposto, com arrimo no art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido vertido na 

presente impugnação ao cumprimento de sentença. Isento a Autarquia 

Federal do pagamento das custas processuais, nos termos do inciso I do 

art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001...."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186576 Nr: 2144-77.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: João Batista Batistela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a sentença de fls. 92, cujo teor 

transcrevo:"Código 186576. Conforme se infere à fl. 91, vislumbra-se que 

o executado efetivou o pagamento do débito reclamado nos autos, não 

havendo verbas a serem adimplidas. Assim, conclui-se, a toda evidência, 

inexistir débito remanescente, sendo a extinção do feito medida que 

sobressai. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Isento a parte 

requerida de custas e despesas processuais, na forma da Lei Estadual 

nº. 7.603/2001. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos. P. R. I. 

C. Mirassol D’ Oeste/MT, 29 de novembro de 2018. Edna Ederli Coutinho, 

Juíza de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 251625 Nr: 3895-60.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Cristina Munareto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a sentença de fls. 98/101, cujo 

dispositivo transcrevo:”...Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial para condenar o requerido a conceder a pensão por morte à 

autora, no valor de um salário mínimo vigente, bem como décimo terceiro 

salário. Para a data de início do benefício fixo a data do indeferimento 

administrativo, qual seja, 08 de junho de 2017. (fls. 25/26). Por força do 

artigo 1.288 da CNGJ declaro: I – Edna Cristina Munareto; II - benefício 

previdenciário de pensão por morte; III - no valor de um salário mínimo 

vigente; IV - 08 de junho de 2017; V- no valor de um salário mínimo 

vigente; VI - 08 de junho de 2017...."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250059 Nr: 3068-49.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genesis Santana Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a sentença de fls. 109/112, cujo 

dispositivo transcrevo:”...Diante do exposto, e com fulcro no art. 59 da Lei 

nº 8.213/91, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

condenar o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) ao pagamento do 

beneficio de aposentadoria por invalidez, no valor do salário-contribuição 

(A SER CALCULADO PELO INSS), inclusive 13º (décimo terceiro) salário, 

uma vez que restou configurada sua incapacidade total e permanente. 

Para o início do benefício fixo a data do requerimento administrativo, qual 

seja, 15 de maio de 2017, conforme fl. 25...."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229808 Nr: 1701-58.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Rolemberg de Almeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aristides Joaquim da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maraisa Fonseca Zancheta - 

OAB:17310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CARDOSO - 

OAB:5303

 Intimar os advogados das partes sobre a sentença de fls. 89, cujo 

dispositivo transcrevo:”...Pelo exposto, com fundamento no inciso III do 

artigo 487, “b” do CPC, HOMOLOGO a autocomposição derradeira em 

todos os seus termos e cláusulas para que produza seus efeitos jurídicos 

e legais. Por corolário, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de 

mérito...."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 74819 Nr: 1213-16.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Elias Mendes Leal Filho, Agropecuária Novo Milênio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Brito de Souza Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Maia - OAB:24.319, Atila 

Silva Gattass - OAB:2308, Edson Ferreira Freitas - OAB:121567, 

GUSTAVO TOSTE CARDOSO - OAB:, Licinio Carpinelli Stefani - 

OAB:12806, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361, Rafaella Paiva 

Coelho - OAB:18672, Thaméya Lourenço Barbosa Silva - 

OAB:297.478, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14.862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391, Edson Ferreira Freitas - OAB:121567, Joice Pinto Pereira 

de Siqueira - OAB:20116/O, Marcelo silva Moura - OAB:12307, 

Roniclei Elias Resende - OAB:20047/o OAB/MT, Thaméya Lourenço 

Barbosa Silva - OAB:297.478

 Vistos.

RECEBO os embargos às fls. 1.398/1.423-v, eis que tempestivos.

Diante do natural caráter infringente dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 13 de dezembro de 2018.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito em Substituição Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000347-10.2017.8.11.0011
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Parte(s) Polo Ativo:

ELIDA PEREIRA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0021789A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da R. Decisão 

constante do id.16913357, bem como da expedição de Alvará de 

Levantamento nos presentes autos sob nº 462848-9, consoante 

1determinado pela R. Decisão de ID. 16913357, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral. Para constar lavrei a 

presente.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010319-16.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA APARECIDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Considerando o certificado no Id. 17051985, 

bem como o determinado na R. Decisão de Id. 16337160, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que pretendem produzir, nos termos 

do art. 370 do NCPC, justificando-as, sob pena de indeferimento. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 13 de dezembro de 2018. 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010265-50.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA BRASSAROTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Considerando o certificado no Id. 17052392, 

bem como o determinado na R. Decisão de Id. 16337159, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que pretendem produzir, nos termos 

do art. 370 do NCPC, justificando-as, sob pena de indeferimento. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 13 de dezembro de 2018. 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001949-02.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA DE SOUZA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DE MENEZES OAB - MT0008620A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEIRA TUR (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do id. 17044898, bem como, da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o dia 02 de Abril de 2019 às 17:00 horas. 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001942-10.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SABINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CBSS S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do id.17047696, bem como, da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o dia 02 de Abril de 2019 às 14h00min. 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001946-47.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO AGUILA PINHAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA OAB - MT21366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. CARI INFORMATICA (REQUERIDO)

WAL MART BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do id. 17047350, bem como, da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o dia 02 de Abril de 2019 às 16:00 horas. 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010051-35.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APPOLARI INFORMATICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A OI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, em atenção a R. Sentença de Id. 15108971, 

procedo com a intimação do advogado da parte autora, a fim de informar 

que encontra-se disponível para retirada nesta Serventia a Certidão de 

Crédito deferida pela sentença retro mencionada. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 13 de dezembro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001944-77.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR RODRIGUES CAETANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão contante no id. 17047367, bem como, da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o 02 de Abril de 2019 às 15:00 horas. 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 
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de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000072-27.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RUBSON FARIAS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO(A))

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 16854033, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 11 de dezembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-74.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JAKSON ANTUNES CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche 

os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 11 

de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000060-13.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEILTON PAIXAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO(A))

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 16852183, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 11 de dezembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001959-46.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA CRISTINA DOS SANTOS BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 03 de Abril de 2019 às 

13:00 horas. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000073-12.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JERFIS DA SILVA TAMBOLIM (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937/O 

(ADVOGADO(A))

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 16863609, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 11 de dezembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000994-68.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. DA SILVA - COFECCOES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO DAS MODAS EIRELI (REQUERIDO)

 

Vistos. Tendo em vista o certificado em id nº 16877694, DETERMINO a 

intimação da requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 11 de 

dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000120-83.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA FRANCISCO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 16846105, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 11 de dezembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000354-02.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEI ALVES MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS OAB - MT22751/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 11 de dezembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-48.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO LUCAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 11 de dezembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 
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infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-20.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN ETE DA SILVA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 11 de dezembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-65.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA CARLOS CIRQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 11 de dezembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000018-95.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 16904528, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 11 de dezembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-64.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 11 de dezembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001182-61.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JORGIANA PEREIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. RECEBO os embargos aclaratórios, eis que tempestivos. Diante do 

natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em observância 

aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 1.023, 

§2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, se 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 11 de dezembro de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 
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infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-09.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA FALCHI FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000112-09.2018.8.11.0011. REQUERENTE: SONIA APARECIDA FALCHI 

FERREIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Cuida-se de 

Embargos de Declaração interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A em que 

alega omissão constante na sentença de ID 16070266 quanto ao dano 

alegado pelo autor, argumentando para tanto que nenhum dano moral é 

presumido. Instada a embargada se manifestou. Em seguida, vieram-me os 

autos conclusos. EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Como de conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a 

promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir 

omissão, contradição e erros materiais existentes decisão. Acerca de tal 

espécie recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua 

natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves 

(in Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, 

p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: 

A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes 

sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive 

as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode 

ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da 

falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 

(negritos originais). No caso sub judice, vislumbro que a omissão apontada 

pela parte não comporta acolhimento, haja vista que a decisão obliterada 

se ateve os fatos contidos nos autos, bem como os analisou 

exaustivamente. O argumento exposto pela embargante adentra ao mérito 

da decisão proferida, na tentativa de rediscutir os fundamentos da 

decisão embargada, e demandam reapreciação, configurando pedido de 

reconsideração, instituto este inexistente no ordenamento jurídico 

brasileiro. Portanto, registro que a forma adequada de se pugnar este tipo 

de manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, 

mas sim em sede de recurso. Desta feita, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no 

entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, já que não houve comprovação de 

quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil. Ademais, analisando detidamente os 

presentes embargos, verifica-se que se tratam de embargos meramente 

procrastinatórios, sendo devida a aplicação de multa em desfavor da parte 

demandada, nos termos do art. 538, parágrafo único do CPC. Nesse 

sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. MULTA PELA 

INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. Não existindo omissão 

a ser sanada na decisão embargada, em que se analisaram todas as 

matérias arguidas por inteiro e de forma fundamentada, são absolutamente 

descabidos e meramente procrastinatórios os embargos de declaração 

com vistas a apenas polemizar com o julgador naquilo que por ele já foi 

apreciado e decidido de forma clara, coerente e completa. Flagrante, pois, 

a natureza manifestamente protelatória dos embargos interpostos pela 

reclamada, deve ser-lhe aplicada a multa de 1% sobre o valor da causa, 

nos termos dispostos no artigo 538, parágrafo único, do CPC, a ser 

oportunamente acrescida ao montante da condenação. Embargos de 

declaração desprovidos, aplicando-se a multa de 1% sobre o valor da 

causa. (TST - ED-E-RR: 343009120065090651 , Relator: José Roberto 

Freire Pimenta, Data de Julgamento: 26/02/2015, Subseção I Especializada 

em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 06/03/2015)” Assim, 

CONDENO a embargante ao pagamento de multa nos termos do art. 538 do 

CPC, que FIXO em 1% sob o valor da causa. CUMPRAM-SE as 

determinações remanescentes da sentença supracitada. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-61.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CRISTINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000115-61.2018.8.11.0011. REQUERENTE: JULIANA CRISTINA DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Cuida-se de 

Embargos de Declaração interposto por JULIANA CRISTINA DE SOUZA em 

que alega omissão constante na sentença de id nº 16478612 ao 

argumento de que deixou de fundamentar a existência do dano alegado, 

do quantum indenizatório arbitrado, bem como não considerou, tampouco 

invalidou as provas sistêmicas. A embargada apresentou contrarrazões. 

Em seguida, vieram-me os autos conclusos. EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Como de conhecimento, a dicção do artigo 

1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos embargos declaratórios 

para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e erros materiais 

existentes decisão. Acerca de tal espécie recursal, a despeito da 

controvérsia doutrinária em torno da sua natureza jurídica, destaca o 

doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves (in Manual de Direito 

Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais 

especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: A omissão 

refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre os 

quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as 

matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode ser 

verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta 

de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 

(negritos originais). Com efeito, no tocante à alegação de que a sentença 

em voga fora omissa, tal não se trata do vício delineado, uma vez que esta 

Magistrada proferiu sentença com base em todas as provas acostadas 

nos autos, analisando minunciosamente o presente feito, indicando que o 

pedido de prazo carece de previsão legal, dessa forma, não há que se 

falar em contradição ou qualquer outra hipótese do art. 1.022, inciso II do 

CPC. A questão envolve erro ou acerto do Juízo sobre a apreciação do 

mérito, o que reclama outra espécie de recurso para o seu desenrolar. 

Nesse sentido: “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE 

REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA 

CAPITULAÇÃO DA DENÚNCIA E DE REANÁLISE DE PROVAS. 

INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. 1. Não merecem acolhimento embargos 

declaratórios que, a pretexto de sanar omissões da decisão embargada, 

traduzem, na verdade, o inconformismo do embargante com a conclusão 

adotada. Precedentes. 2. Embargos declaratórios rejeitados. (STF - Inq: 

2988 SC, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 04/11/2014, 

Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-226 

DIVULG 17-11-2014 PUBLIC 18-11-2014)” Ante o exposto, RECEBO os 

presentes embargos declaratórios, e no mérito, DESACOLHO a pretensão 

neles deduzida e JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte embargante, 

por não haver, s.m.j., nenhuma contradição na sentença debatida, nos 

termos do art. 1.022, §1º, inciso I, do CPC, razão por que a MANTENHO 

nos moldes em que prolatada. CUMPRAM-SE as determinações 

remanescentes da sentença supracitada. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 13 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-69.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA VILAS BOAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000108-69.2018.8.11.0011. REQUERENTE: MONICA VILAS BOAS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Cuida-se de Embargos de 

Declaração interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A em que alega omissão 

constante na sentença de ID 16818161 quanto ao dano alegado pelo 

autor, argumentando para tanto que nenhum dano moral é presumido. A 

embargada apresentou contrarrazões. Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos. EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Como 

de conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a 

promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir 

omissão, contradição e erros materiais existentes decisão. Acerca de tal 

espécie recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da sua 

natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves 

(in Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 2011, 

p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de cabimento, que: 

A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes 

sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive 

as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A obscuridade, que pode 

ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da 

falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza 

jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que 

legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, 

verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de 

forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 

(negritos originais). No caso sub judice, vislumbro que a omissão apontada 

pela parte não comporta acolhimento, haja vista que a decisão obliterada 

se ateve os fatos contidos nos autos, bem como os analisou 

exaustivamente. O argumento exposto pela embargante adentra ao mérito 

da decisão proferida, na tentativa de rediscutir os fundamentos da 

decisão embargada, e demandam reapreciação, configurando pedido de 

reconsideração, instituto este inexistente no ordenamento jurídico 

brasileiro. Portanto, registro que a forma adequada de se pugnar este tipo 

de manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, 

mas sim em sede de recurso. Desta feita, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no 

entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, já que não houve comprovação de 

quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil. Ademais, analisando detidamente os 

presentes embargos, verifica-se que se tratam de embargos meramente 

procrastinatórios, sendo devida a aplicação de multa em desfavor da parte 

demandada, nos termos do art. 538, parágrafo único do CPC. Nesse 

sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. MULTA PELA 

INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. Não existindo omissão 

a ser sanada na decisão embargada, em que se analisaram todas as 

matérias arguidas por inteiro e de forma fundamentada, são absolutamente 

descabidos e meramente procrastinatórios os embargos de declaração 

com vistas a apenas polemizar com o julgador naquilo que por ele já foi 

apreciado e decidido de forma clara, coerente e completa. Flagrante, pois, 

a natureza manifestamente protelatória dos embargos interpostos pela 

reclamada, deve ser-lhe aplicada a multa de 1% sobre o valor da causa, 

nos termos dispostos no artigo 538, parágrafo único, do CPC, a ser 

oportunamente acrescida ao montante da condenação. Embargos de 

declaração desprovidos, aplicando-se a multa de 1% sobre o valor da 

causa. (TST - ED-E-RR: 343009120065090651 , Relator: José Roberto 

Freire Pimenta, Data de Julgamento: 26/02/2015, Subseção I Especializada 

em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 06/03/2015)” Assim, 

CONDENO a embargante ao pagamento de multa nos termos do art. 538 do 

CPC, que FIXO em 1% sob o valor da causa. CUMPRAM-SE as 

determinações remanescentes da sentença supracitada. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste/MT, 13 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000396-17.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DE OLIVEIRA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Defiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, nos 

termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, tão somente para dispensá-lo 

do preparo. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente 

preenche os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via 

pertinente (cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da 

LJESP), tendo sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias 

(art. 42 da LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição 

(art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a 

parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 11 

de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-92.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA COITINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Verifico que o recurso interposto nos autos inicialmente preenche 

os requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, 

segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 11 

de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-64.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ALEXANDRE ALMEIDA NONATO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 
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1000076-64.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ROBSON ALEXANDRE 

ALMEIDA NONATO DE SOUZA REQUERIDO: CARLOS SARAIVA 

IMPORTACAO E COMERCIO S/A Vistos. Defiro o pedido de gratuidade 

formulado pelo recorrente, nos termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do 

CPC, tão somente para dispensá-lo do preparo. Verifico que o recurso 

interposto nos autos inicialmente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer), razão pela qual o RECEBO 

tão somente em seu efeito devolutivo (art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE 

o(s) recorrido(s) para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo 

legal. Decorrido o prazo supra, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE 

os autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 13 de dezembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-47.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000006-47.2018.8.11.0011. REQUERENTE: RAFAEL DA SILVA CAMPOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Defiro o pedido de gratuidade formulado 

pelo recorrente, nos termos da Lei nº 1.060/50, e art. 98, do CPC, tão 

somente para dispensá-lo do preparo. Verifico que o recurso interposto 

nos autos inicialmente preenche os requisitos de admissibilidade, vez que 

se trata da via pertinente (cabimento) para guerrear a decisão recorrida 

(art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no prazo legal (tempestividade) 

de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado (regularidade formal) por meio 

de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de 

que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das 

vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo 

(art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE o(s) recorrido(s) para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo supra, com 

ou sem contrarrazões, REMETAM-SE os autos para a Turma Recursal 

Única do Estado de Mato Grosso. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 13 

de dezembro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. 

F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010484-63.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI ANDROMEDE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010484-63.2016.8.11.0011. REQUERENTE: MARLI ANDROMEDE 

FERREIRA REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos. Verifico que o recurso 

interposto nos autos inicialmente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer), razão pela qual o RECEBO 

tão somente em seu efeito devolutivo (art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE 

o(s) recorrido(s) para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo 

legal. Decorrido o prazo supra, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE 

os autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 13 de dezembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000085-26.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ACACIO FIGUEIREDO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000085-26.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ACACIO FIGUEIREDO DE 

MELO REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos. Verifico que o 

recurso interposto nos autos inicialmente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer), razão pela qual o RECEBO 

tão somente em seu efeito devolutivo (art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE 

o(s) recorrido(s) para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo 

legal. Decorrido o prazo supra, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE 

os autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 13 de dezembro de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000998-08.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA MARQUES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE Processo: 

1000998-08.2018.8.11.0011. REQUERENTE: LARISSA MARQUES 

BARBOSA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. RECEBO os embargos, eis que tempestivos. Diante 

do natural caráter infringente[1] dos embargos declaratórios, em 

observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos do 

art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária para que, querendo, 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 13 de dezembro 

de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] Em 

qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter infringente – 

seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu emprego atípico –, 

antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte contrária no prazo de 

cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 25/05/2017: 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000273-53.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA GONCALVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE Processo: 

1000273-53.2017.8.11.0011. REQUERENTE: SABRINA GONCALVES 

NOGUEIRA REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT Vistos. RECEBO os embargos, eis que 

tempestivos. Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos 

declaratórios, em observância aos princípios do contraditório e ampla 

defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária 

para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 13 

de dezembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001051-86.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRA ELEUTERIO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO OESTE COMERCIO DE CARDANS E EMBREAGENS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO TELLES DE CARVALHO OAB - MT0011461A-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE Processo: 

1001051-86.2018.8.11.0011. REQUERENTE: OLIVEIRA ELEUTERIO DE 

AMORIM REQUERIDO: CENTRO OESTE COMERCIO DE CARDANS E 

EMBREAGENS LTDA - EPP Vistos. RECEBO os embargos, eis que 

tempestivos. Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos 

declaratórios, em observância aos princípios do contraditório e ampla 

defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária 

para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 13 

de dezembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000518-30.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DJONE DA SILVA CESAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE Processo: 

1000518-30.2018.8.11.0011. REQUERENTE: DJONE DA SILVA CESAR 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. RECEBO os embargos, eis 

que tempestivos. Diante do natural caráter infringente[1] dos embargos 

declaratórios, em observância aos princípios do contraditório e ampla 

defesa, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, INTIME-SE a parte contrária 

para que, querendo, se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 13 

de dezembro de 2018. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] Em qualquer caso em que os embargos possam assumir caráter 

infringente – seja no cumprimento de sua normal função, seja no seu 

emprego atípico –, antes de decidi-los o julgador deve ouvir a parte 

contrária no prazo de cinco dias (art. 1.023, § 2.º) Acessado em 

2 5 / 0 5 / 2 0 1 7 : 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI236300,61044-Embargos+de+d

eclaracao+efeitos+no+CPC15.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010300-44.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DENAIR ROSA DE MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERMEVAL INACIO DA CRUZ NETO OAB - MT23135/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que procedo com a intimação da parte liquidante para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar, devendo, desde logo, 

especificar (em) de maneira justificada, as provas que pretende (m) 

produzir. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 13 de 

dezembro de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000397-36.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GEYNE VARANDA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 17063722 Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 13 de dezembro de 2018. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000228-15.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILIO RODRIGUES DE MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000228-15.2018.8.11.0011. REQUERENTE: MAURILIO RODRIGUES DE 

MATTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, promovida por MAURILIO 

RODRIGUES DE MATTOS em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., sob o 

fundamento de constar duas negativações indevidas realizadas pelo 
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banco réu, sob seu desconhecimento e ilegalidade, nos valores de 

R$53,12 (cinquenta e três reais e doze centavos), com inclusão em 

25/02/2018, pelo contrato 207665721000053CT; e no valor de 

R$12.593,24 (doze mil quinhentos e noventa e três reais e vinte e quatro 

centavos), com inclusão em 08/12/2017, pelo contrato 

207665721000053FI. Pleiteia a declaração de inexistência dos débitos, 

exclusão do nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como 

indenização por danos morais. Realizada audiência de conciliação, não 

logrou êxito. Em sede de contestação, sob preliminar, a ré arguiu falta de 

interesse de agir por ausência de requerimento administrativo; no mérito 

aduziu amplamente por inexistente prova do dano. Concedida tutela 

antecipada. A controvérsia é singela e não demanda maiores 

elucubrações, pois refere à inexistência de débitos do Requerente junto 

ao banco Requerido, sendo aplicável o artigo 355, inciso I, do NCPC. É o 

breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Assim, apresento o presente projeto de sentença. PRELIMINAR 

Diferentemente do alegado pelo banco réu, não há ausência de interesse 

processual, posto que os argumentos do autor juntamente com o 

documento de negativação apresentado, demonstram o efetivo interesse 

em ter seu nome excluído em rol de inadimplentes por dívidas que alega 

não possuir. O fato de não ter efetuado reclamação em via administrativa, 

não possui o condão de impedir a propositura de demanda judicial, eis que 

o acesso ao Judiciário é amplo e irrestrito. De qualquer sorte, a tese de 

ausência de condição da ação se confunde com o próprio mérito, sendo 

que será posteriormente analisado juntamente ao objeto da ação. Sendo 

assim, rechaçada a preliminar aventada. MÉRITO Inicialmente, a relação 

manejada pelas partes merece ser analisada sob o prisma do Código de 

Defesa do Consumidor, com reconhecimento prévio em sede de 

concessão de tutela antecipada. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

Diferentemente do alegado pelo banco Réu, presente o abalo moral 

conduzido ao autor juntamente com a inexistência de comprovações de 

que tenha qualquer débito junto ao banco consequente de uma aquisição 

de produtos desta instituição ou utilização de serviços. A despeito de o 

banco réu ter alegado que não houve prova do efetivo dano perpetrado ao 

autor, as inclusões no rol de inadimplentes foram produzidas baseadas em 

uma relação jurídica que jamais existiu entre as partes, eis que não houve 

juntada de qualquer prova a conduzir do contrário. Ou seja, não há 

comprovação de existência da efetiva celebração de qualquer relação 

jurídica entre as partes. Nesta mesma linha de raciocínio, o banco não 

demonstrou a potencial licitude pela negativação decorrente de um 

eventual produto inadimplente da autora. Indiscutivelmente que, cabia ao 

banco réu apresentar documentos que estariam em seu poder e 

devidamente assinados pelo autor concernente à negativação que 

realizou, eis que o autor indica, na exordial, que possui relação 

exclusivamente financeira com o banco réu. Claramente que o banco réu 

pautou-se exclusivamente em meras alegações de maneira ampla, e sem 

indicações ou apresentação de provas cabais a comprová-las. Por esta 

frente de raciocínio, o Réu é fornecedor de produtos e, como tal, é 

responsável por providenciar meios de bem tratar os consumidores 

vinculados a si. É o que se retira da interpretação do art. 14 da Lei n.º 

8.078/1990 à luz da responsabilidade objetiva que permeia as instituições 

financeiras: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

(...)”. Saliente-se que cabia à instituição financeira/fornecedora comprovar 

a existência de relação jurídica entre as partes e eventual dívida. Isto não 

logrou fazer, sendo que meras alegações, não possuem o condão a 

excluir sua responsabilidade pelo ato ilegal. Conclusivamente, inexistiu 

relação entre as partes e merece ser excluído o nome do autor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito. DO DANO MORAL Contrariamente às 

razões que pretende o banco réu pelo dano moral, está presente o 

sofrimento psicológico ao autor decorrente de inclusão indevida em 

órgãos de proteção ao crédito. Saliente-se que o banco réu falhou na sua 

prestação de serviços, uma vez que negativou o nome da autora sem 

qualquer respaldo financeiro/contratual. Observa-se, ainda, que em vista 

da responsabilidade do banco réu ser objetiva, com culpa presumida, 

basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Neste ponto, está devidamente cumprida a demonstração de 

todos estes requisitos. Certo que está configurada a responsabilidade do 

Requerido pela inscrição indevida oriunda de inexistente inadimplência. A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Assim, apesar da tentativa do Requerido em eximir-se 

da responsabilidade pelos seus atos, ao contrário do que se pretende, 

ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. Vale ressaltar que os 

danos morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não 

se revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

“na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral.”. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este consequência exclusiva da ação injurídica 

atribuível ao requerido, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. Portanto, busca-se na espécie fornecer à 

vítima uma compensação representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, que no caso foi derivado de uma negativação 

de alto valor; no mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter 

repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente 

função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Assim, atentando para as doutas e oportunas 

ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas às 

peculiaridades do caso sub examine, eis que se trata de um lado um 

consumidor hipossuficiente; e de outro lado uma instituição bancária de 

grande porte, indico a indenização em R$6.000,00 (seis mil reais). 

CONCLUSÃO Diante do exposto, opino pela procedência do pedido inicial 

para: a) exclusão do nome do autor junto aos Órgãos de Proteção ao 

Crédito com declaração de inexistência de débito; b) condenar o banco 

requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais causados no 

valor de R$6.000,00 (seis mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem condenação ao requerido em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Na hipótese de não ser 

efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a 

contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e 

juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no 

artigo 523 e seguintes do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado 

em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à 

apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. Mirassol D´Oeste, 13 de novembro de 2018. Samira Sayeg Luisi 

Juíza Leiga Homologo o projeto de sentença apresentado, para que surta 

os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Registre-se. INtimem-se. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000341-66.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000341-66.2018.8.11.0011. REQUERENTE: HENRIQUETA FERNANDA 

CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Cuida-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES, pelo rito da Lei 

9.099/95, em que a requerente - HENRIQUETA FERNANDA CHAVES 

ALENCAR FERREIRA LIMA – move em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pleiteando a troca do medidor de 

energia elétrica instalado em sua residência, a emissão de nova fatura 

para o mês de março de 2018, abstendo-se a ré em proceder pelo 

faturamento com a média dos meses de janeiro até agosto de 2018, 

restituição em dobro das faturas cobradas pela média nos meses de 

janeiro até agosto de 2018 a maior do que a taxa mínima, bem como 

indenização por danos morais. Arguiu que é locatária de um imóvel 

localizado na Rua Antonio Tavares, 3085, Centro de Mirassol D´Oeste, e 

que recebeu as faturas de energia elétrica dos meses de janeiro de 2018 

até abril de 2018 com base no consumo médio dos meses anteriores, 

sendo que a autora havia viajado com sua família para a cidade de 

Recife/PE em licença médica e de maternidade. Informou que realizou 

diversas reclamações administrativas (protocolos 9035013207 e 249646), 

todas sem êxito, tendo sido respondido pela ré por improcedência na 

reclamação. Esclareceu que a pessoa de sua confiança, Amanda Chaves, 

verificou no local que o relógio medidor encontrava-se apagado e, a ré, 

não solucionou o problema, preferiu extrair os valores de faturas pela 

média. Citada a requerida apresentou contestação alegando em preliminar 

ilegitimidade ativa devido ser proprietário da Unidade Consumidora 

instalada no local a pessoa de ADOLFO PRAZERES MARTINS e 

incompetência do Juizado por complexidade da causa; no mérito, 

resumidamente, aduziu pela ausência de comprovação quanto ao erro nas 

faturas. Requereu a revogação da medida liminar por ausência de prova 

inequívoca das alegações. Também apresentou pedido contraposto para o 

pagamento do valor de R$310,85 (trezentos e dez reais e oitenta e cinco 

centavos), pela fatura do mês 08 de 2018. Concedida tutela antecipada 

para que a ré providenciesse a substituição do medidor de energia da 

parte autora indicado na inicial (Unidade Consumidora 6/441402-5); 

abstenção de cobrar o valor referente ao mês de março de 2018, com 

vencimento em abril de 2018, apurado indevidamente baseado na média 

dos meses anteriores, até posterior apuração do efetivo valor consumido 

neste período, procedendo-se com o refaturamento do mencionado mês, 

ou, havendo o adimplemento da fatura do mês de março, sejam 

compensados os valores pagos a maior; em não sendo providenciada a 

substituição do medidor que permita a correta aferição do consumo da 

unidade da requerente, seja lançado o valor mínimo na fatura, de modo 

que eventual compensação seja cobrada posteriormente, acaso 

demonstrado consumo superior ao exigido. Presentes as partes em 

audiência de conciliação, restou infrutífera. É o breve o relatório, em que 

pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. PRELIMINARES 

ILEGITIMIDADE ATIVA Referente à ilegitimidade da autora, mister observar 

que fora juntado o contrato de locação firmado junto à proprietária com 

início em 2015, sendo que a legitimidade se infere pela utilização do imóvel 

como locatária e, por consequência, consumidora de energia elétrica. 

INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE Igualmente, afasta-se esta 

preliminar, eis que se trata de causa unicamente de direito, posto que 

concerne à ilegalidade na aferição de consumo da energia elétrica por 

média dos últimos meses e não pelo próprio medidor. Visivelmente que a 

questão é meramente documental, sem qualquer demonstração na 

necessidade da produção de prova pericial. Desnecessária qualquer 

prova mais complexa. Assim, afasta-se todas as preliminares aventadas. 

MÉRITO Conforme se verifica da documentação acostada aos autos, de 

um lado a autora aponta pela expedição de faturas por parte da ré 

conforme médias de consumos anteriores aos meses que ficou ausente 

do imóvel, por estar em licença médica. Por outro lado a ré aponta em falta 

de provas quanto aos danos alegados, juntamente alegou que as faturas 

foram emitidas conforme leitura do medidor, ressalvando uma possível 

falha no sistema interno da consumidora. Nos exatos termos documentais, 

a autora ilustrou que esteve em licença médica/maternidade do período de 

06-2 a 04-8-2018, passando os meses na cidade de Recife/PE, estando 

vazio o imóvel. Em contrapartida, a ré emitiu fatura de consumo elétrico 

pela média dos últimos meses, sem efetuar a correta aferição do leitor. 

Diante desta situação, a autora efetuou reclamação administrativa junto à 

ré que respondeu negativamente à retificação das contas sob o 

fundamento de improcedência. Restou ilustrado que a autora solicitou para 

a Sra. Amanda Chaves, pessoa de sua confiança, verificar pessoalmente 

a condição do relógio medidor. E ao final, constatou que o medidor 

encontrava-se no status “apagado”, ou seja, havia algum problema 

sistemático no medidor. Certamente que, prepostos responsáveis pela 

extração da leitura já estava cientes de tal fato, eis que já explanado pela 

própria ré que seus funcionários mensalmente se dirigem ao local para 

medir o consumo corretamente. No entanto, inobstante ser sabedora de 

um problema que deveria ser consertado, posto que o medidor estava ao 

visível alcance dos prepostos, pautou-se, facilmente, em cobrar valores 

pela média mensal. Ao menos poderia ter notificado a autora para a 

disponibilidade do instalador. Ademais, é da responsabilidade da 

fornecedora de energia elétrica retificar incidentes no relógio medidor 

visando a correta constatação de consumo elétrico do consumidor. 

Somando-se a esta regra, em uma eventual permissão de faturamento 

pela média mensal, a legislação vigente permite somente durante os 3 

primeiros meses (artigo 87, parágrafo 1º. Da Resolução 414/10 da 

ANEEL); e não como no caso em tela que se perpetuou por 07 meses. O 

artigo 87 da Resolução 414/10 da ANEEL permite a medição por média 

quando haja impedimento de acesso para fins de leitura; todavia, tão logo 

a fornecedora verifique esta circunstância, deve proceder com a 

notificação à luz do parágrafo 1º. do mesmo artigo mencionado. Neste 

sentido, merece ser substituído o relógio medidor instalado no imóvel em 

questão. Em que pese as arguições da ré, procedeu nas cobranças ao 

arrepio das normas técnicas aplicáveis e não logrou comprovar: a uma 

que havia impedimento de leitura; a duas que enviou, por escrito, à 

consumidora, o fato ocorrido; a três que emitiu faturas nos moldes do 

parágrafo 2º. Do artigo acima descrito, com o valor pelo custo de 

disponibilidade ou da demanda contratada a partir do quarto mês de 

eventual impossibilidade. Confira-se: - § 1º., artigo 87 da Resolução: “O 

procedimento previsto no caput pode ser aplicado por até 3 (três) ciclos 

consecutivos e completos de faturamento, devendo a distribuidora, tão 

logo seja caracterizado o impedimento, comunicar ao consumidor, por 

escrito, sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade 

consumidora e da possibilidade da suspensão do fornecimento. (Redação 

dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012).” - § 2º ‘A partir do quarto ciclo 

de faturamento, persistindo o impedimento de acesso, a distribuidora deve 

faturar exclusivamente o custo de disponibilidade ou a demanda 

contratada, conforme o caso. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 

03.04.2012)”. Ainda, importante observar que a prova da existência de 

impedimento por indisponibilidade ou invisibilidade do relógio, era ônus da 

ré; eis que restou comprovada a ausência da consumidora de seu 

domicílio. A autora provou que recebeu cobranças pela média mensal, 

gerando enriquecimento ilícito da concessionária ré por não ter recebido 

como pagamento de um serviço prestado o exato reflexo do efetivamente 

consumidor pela autora. Portanto, pela aplicação da teoria do risco da 

atividade, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

que atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto 

aos danos causados ao consumidor e, diante da ilegalidade na emissão de 

fatura para a autora por falha na prestação de serviços, merece reparo a 

consumidora final. RESSARCIMENTO MATERIAL Concernente ao pleito de 

ressarcimento em dobro, tendo em vista o pagamento em excesso do 

valor cobrado indevidamente nas faturas de energia elétrica dos meses de 

janeiro até agosto de 2018, com base no artigo 42, parágrafo único, do 

CDC, merece ser aplicado à autora. DANO MORAL Por sua vez, o dano 

moral está igualmente presente, uma vez que são evidentes os 

transtornos causados pela conduta da ré, que prestou um serviço 

inadequado e recebeu valores superiores ao consumo mensal da autora 

ao longo de 07 meses. De tal modo, caracterizados o ato ofensivo, o dano 

e o nexo de causalidade, a reparação do dano moral é impositiva, na 

forma do art. 5º, V e X, da Constituição da República e do art. 6º, VI, do 
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CDC. Saliento que a responsabilidade da Requerida é de natureza objetiva 

(artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), sendo que resta à 

consumidora demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. Neste sentido, a tranquilidade da 

autora foi abalada, gerando um sofrimento, perda de tempo e dispêndio 

financeiro ao pagar as faturas a maior visando impedir a suspensão da 

energia elétrica por inadimplemento, principalmente em um momento tão 

delicado quanto ao pós parto. Nessa toada, considerando a condição 

econômica das partes, o grau da ofensa, assim como o caráter 

punitivo/educativo da indenização do dano moral, reputo razoável a tal 

título o valor de R$6000,00 (seis mil reais) à título de indenização por 

danos morais. PEDIDO CONTRAPOSTO Corolário dos termos acima, não 

prospera o pedido contraposto procedido pela ré. Tem-se que os valores 

cobrados acima do consumo mínimo a considerar um imóvel fechado, sem 

habitação, são ilegais e não deveriam ter sido cobrados. Ainda assim, a 

autora, para impossibilitar corte de energia elétrica, efetuou o pagamento 

de todas as faturas mesmo em discordância dos valores. Outrossim, a ré 

não apresentou qualquer razão para a cobrança do valor referente ao 

mês de agosto de 2018. Em suma, afastado pleito em questão. 

MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA Logicamente que deve ser 

mantida a tutela antecipada concedida. A substituição do relógio medidor 

se faz necessária devido a indisponibilidade em expedir corretamente o 

consumo mensal elétrico da autora. Em análise aos autos, tem-se que o 

relógio apresentou-se apagado durante longo período e isto prejudica a 

aferição exata do consumo. Restou claro na decisão antecipatória que: 

“Na hipótese, vislumbro a probabilidade do direito ante os documentos 

anexados à exordial, pois demonstram que mesmo no período em que 

parte requerente esteve ausente de sua residência foi cobrada pelo 

faturamento baseado na média dos meses anteriores, quando a casa 

estava habitada, ensejando, certamente, valores muito superiores ao 

efetivamente consumido no período de desocupação.”. Assim, mantida a r. 

decisão. CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no 

sentido de julgar procedente o pedido para o efeito de: a) confirmar a 

tutela antecipada concedida e condenar a ré ao pagamento de multa diária 

pelo descumprimento em R$200,00 (duzentos reais) por dia de atraso na 

substituição do relógio medidor a contar do prazo final estabelecido; b) ao 

ressarcimento em dobro dos valores indevidamente cobrados, superiores 

ao mínimo, até o presente momento, conforme as comprovações de 

faturas juntadas aos autos, a contar de janeiro de 2018 até agosto de 

2018, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data de ajuizamento 

da reclamação, e acrescidos de juros legais, a partir da data dos 

vencimentos; c) condenar a indenização à título de danos morais, no valor 

de R$6.000,00 (seis mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo 

índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Súmula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do 

evento danoso, julgando extinto o presente feito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Opino pela ausência de 

condenação da requerida em custas e despesas processuais, bem assim 

em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Na hipótese de não ser 

efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a 

contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e 

juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no 

artigo 523 e seguintes do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado 

em Juízo. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 29 de novembro de 2018. Samira 

Sayeg Luisi Juíza Leiga Homologo o projeto de sentença apresentado, 

para que surta os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010051-59.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILIO RODRIGUES DE MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DE MENEZES OAB - MT0008620A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0014039A-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOSE CARLOS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

8010051-59.2016.8.11.0011. REQUERENTE: MAURILIO RODRIGUES DE 

MATTOS REQUERIDO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A Vistos, etc. 

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MAURILIO 

RODRIGUES DE MATTOS em face da r. sentença proferida em sede de 

juízo singular, em ação pelo rito da Lei 9099/95, proposta em desfavor de 

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A, que declarou pela improcedência do 

pleito indenizatório por dano em adulteração de combustível. O embargante 

arguiu a presença de contradição na r. sentença tendo em vista alegada 

juntada de “Boletim de conformidade – Laudo 259/2013” constando a 

análise do combustível que não foi considerado. Em que pese o objetivo 

claramente modificativo dos presentes embargos por se tratar de matérias 

de mérito devidamente analisada em sentença, passa-se à sua análise, eis 

que não prosperam as alegações opostas. Inicialmente, merece destaque 

algumas ponderações quanto aos princípios norteadores dos Juizados 

Especiais, quais sejam: da oralidade, informalidade, simplicidade, economia 

processual, celeridade e da conciliação. Todos em atendimento ao 

microssistema previsto para este tipo de procedimento. Neste ponto, e 

pelo princípio da congruência, foram fundamentadas todas as questões à 

título do pedido e em alinhamento às provas dos autos. Restou 

demonstrado que referido documento foi devidamente analisado em 

sentença, contudo, não há liame claro entre a análise realizada e o 

combustível ter sido o efetivamente adquirido pelo estabelecimento do réu. 

Veja-se trecho da decisão: “...Porém, os documentos anexados à exordial 

não demonstram que a falha no veículo foi consequente de abastecimento 

com combustível fornecido pela ré, tampouco que este combustível foi 

adquirido no posto indicado e que análise realizada foi com este 

combustível.”. Ademais, trata-se de laudo emitido por empresa particular, 

contratada unilateralmente pelo autor. A fundamentação e convencimento 

foram baseados nas provas e alegações apresentadas aos autos. Diante 

da motivação clara demonstrada na sentença, a condenação merece ser 

mantida, posto que todas as argumentações carreadas apresentaram 

provas direcionadas à improcedência da ação. Diante disto, não merece 

acolhimento este embargos aclaratórios. Frente ao exposto, apresento a 

minuta de sentença pelo não acolhimento dos presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 02 de dezembro 

de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Homologo o projeto de sentença 

apresentado, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos. 

Publique-se. Registre-se. INtimem-se. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000229-97.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILIO RODRIGUES DE MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000229-97.2018.8.11.0011. REQUERENTE: MAURILIO RODRIGUES DE 

MATTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS em que MAURILIO 

RODRIGUES DE MATTOS propôs em desfavor de BANCO DO BRASIL SA, 

sob a alegação de que é titular da conta corrente nº 7.064-5, agência 

1320-X, junto ao banco réu e sempre lhe foi proporcionado linhas de 

créditos a permitir honrar seus compromissos nas situações de 

dificuldade financeira. Argui que em 01/03/2018, verificou em extrato 

extraído do banco que algumas linhas de crédito foram excluídas e 
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recebeu a informação de um preposto que o foram devido restrições 

internas. Arguiu que compareceu na Câmara de Dirigentes Lojistas local e 

cientificou-se de algumas inclusões indevidas e que serão interpeladas 

judicialmente, tais como: título 207665721000053CT, no valor de R$ 53,12 

(cinquenta e três reais e doze centavos) e; b) título 207665721000053FI, 

no valor de R$ 12.593,24 (doze mil quinhentos e noventa e três reais e 

vinte e quatro centavos). Pleiteia o restabelecimento de todos os limites e 

linhas de crédito disponibilizados em conta do autor, bem como o banco 

réu se abstenha de negar a análise da possibilidade de concessão do 

benefício de antecipação do valor de imposto de renda e indenização por 

danos morais. Realizada audiência de conciliação, restou infrutífera diante 

da ausência do banco réu que, embora devidamente intimado, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou contestação; sendo assim, 

indica-se a aplicação da revelia nos termos do artigo 20 da Lei 9099/95. 

Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 

9.099/95. A controvérsia refere-se exclusivamente à eventual falha na 

prestação do serviço por parte do banco réu em excluir linha de crédito 

anteriormente disponível ao autor, sendo certo que não demanda dilações 

probatórias ou maiores elucubrações, aplicando-se o artigo 355 do CPC. 

MÉRITO No caso em tela, o Requerente aduziu que possuía limites e linhas 

de créditos disponíveis em sua conta corrente que é titular há anos, sendo 

que, repentinamente, verificou a exclusão de alguns créditos. Indicou que, 

supostamente, tais créditos foram excluídos baseados em negativações 

realizadas em nome do autor que, alega, desconhecer e que serão 

oportunamente interpostas ações para procedimento de inexigibilidade. Em 

que pese a aplicação da revelia ao banco réu, não se vislumbra a igual 

aplicação de seus efeitos, nos termos da parte final do artigo 20 da Lei 

9099/95, eis que, por convicção, o requerimento do autor não possui 

embasamento legal, tampouco doutrinário ou jurisprudencial a fim de se 

declarar procedente esta demanda. Embora com alegações e documentos 

indicativos de que o banco réu havia concedido diversos crédito ao autor 

no ano de 2010 e, posteriormente em 2018 algumas linhas de crédito lhe 

foram excluídas; não é obrigação de nenhuma instituição financeira manter 

eternamente a mesma linha de crédito aos seus clientes. Sabidamente 

que, com frequência os bancos analisam “score” de seus cliente a fim de 

atualizar o relacionamento que as partes mantém e, visando um melhor 

equilíbrio financeiro à todos os consumidores e econômico à toda 

sociedade, haja vista que os bancos realizam diversas operações com 

aplicações e demais títulos dos seus clientes de modo nacional e 

internacional. Saliente-se que, em decisão pela não concessão da tutela 

antecipada, já restou esclarecido quanto ao livre arbítrio dos bancos, 

confira-se: “Pois bem, cumpre asseverar que as instituições financeiras 

não estão obrigadas a conceder crédito ao consumidor que não 

preencher os requisitos por ela estabelecidos.”. No mais, não houve 

qualquer recusa injustificada em concessão de crédito, somente uma 

pequena atualização de limites creditícios após 08 anos. Certamente em 

2010 o relacionamento do autor junto ao banco, assim como a 

disponibilidade das própria instituição bancária eram de uma outra maneira 

e, com o decorrer dos anos, esta situação se alterou e causou tais 

exclusões de crédito. Consigne-se que quando o banco não entender por 

viável, segura e adequada a perpetuação de disponibilização dos seus 

produtos, possui o poder de excluí-los. Ademais, no caso em tela, não 

houve qualquer dano ao autor, posto que as linhas de crédito não foram 

canceladas durante nenhuma utilização, mas sim indisponibilizadas em 

momento que não estava contratadas. Somado à isto, o autor possui 

algumas restrições financeiras que ainda não foram declaradas 

inexistentes. Veja-se julgado análogo: “TJ-RS NCS nº.70050766476 

(Nº…CNJ: 0383240-81.2012.8.21.7000)2012/cível APELAÇÃO CÍVEL. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSÃO DE CRÉDITO 

LIBERALIDADE DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ABUSIVA DA 

RÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUPOSTOS CONSTRANGIMENTO 

E VEXAME. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR 

QUE NÃO SE RECONHECE. APELAÇÃO DESPROVIDA 

MONOCRATICAMENTE. APELAÇÃO CÍVEL Nº.70050766476. SEXTA 

CÂMARA CÍVEL DA COMARCA DE PASSO FUNDO.” E “TJ-SC Apelação 

Cível nº.2014.061857-0 de Lajes Relator: Des. Trindade dos Santos 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RECUSA DA INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 

AO AUTOR. PEDIDO NEGADO POR CONTA DE RESTRIÇÕES INTERNAS. 

ANÁLISE DE RISCO. LIBERALIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABALO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. RECLAMO DESPROVIDO. 1 A concessão de 

crédito se insere na órbita da liberalidade ou da discricionaridade da 

empresa que o fornece, não tratando-se, pois, de uma obrigação legal. 

Não gera dano moral a recusa de concessão de empréstimo a cliente 

bancário por restrições internas da própria instituição financeira, 

constituindo-se essa negativa em exercício regular de direito. 2 Para a 

configuração da responsabilidade civil de indenizar o dano moral, como é 

cediço, devem estar comprovados os pressupostos do ato ilícito: a ação 

ou omissão do agente, o dano e o nexo causal entre estes dois elementos. 

Toca ao lesado comprovar a concomitante existência desses elementos, 

pois na falta de qualquer um dos requisitos previstos no art. 186, do 

Código Civil, não existirá dano moral indenizável. 3 Não comprovada a 

inscrição do correntista nas restrições internas da instituição financeira 

por meio ilícito, resta prejudicado o pedido de cancelamento de quaisquer 

restrições. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 

2014.061857-0, da comarca de Lages (4ª Vara Cível), em que é apelante 

Fernando Roberto Silva, sendo apelado HSBC Bank Brasil S/A - Banco 

Múltiplo: A Segunda Câmara de Direito Civil decidiu, por votação unânime, 

negar provimento ao recurso. Participaram do julgamento, realizado em 19 

de fevereiro de 2015, os Exmos. Srs. Des. Monteiro Rocha e João Batista 

Góes Ulysséa. Florianópolis, 19 de fevereiro de 2015. Trindade dos 

Santos PRESIDENTE E RELATOR.” Conclusivamente, a conduta do réu 

indicada como indenizatória ao autor foi manejada com respaldo legal e, 

tendo em vista sua faculdade e discricionariedade, diante da análise de 

risco, excluiu os critérios escolhidos pela própria entidade. 

Consequentemente improcede o pleito do autor. CONCLUSÃO Pelo 

exposto, apresento o projeto de sentença, para considerar que ausentes 

os pressupostos normativos do dever de indenizar, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da presente demanda. Opino pela ausência de 

condenação ao requerente em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Remeto à 

apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 

9.099/95. Mirassol D´Oeste, 05 de dezembro de 2018. Samira Sayeg Luisi 

Juíza Leiga Homologo o projeto de sentença apresentado, para que surta 

os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Registre-se. INtimem-se. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71062 Nr: 355-82.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Claudinei José de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCS Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/MT

 Certifico que procedo com a intimação das partes acerca da expedição 

de Alvará de Levantamento nos presentes autos sob nº 461096-2, 

consoante determinado pela R. Decisão de fls. 302, devendo a parte 

REQUERENTE pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo 

o silêncio interpretado como quitação integral. Para constar lavrei a 

presente.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104974 Nr: 1200-80.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Messias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: frank monezzi soares - 

OAB:24820, luiz emilio tolon - OAB:20011/e, marlucia alves de 

souza tolon - OAB:21059

 Designo audiência admonitória para o dia 24/01/2019, às 09h.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265464 Nr: 4238-22.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal - Cáceres-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalo Cebalho da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:10.565

 Designo audiência admonitória para o dia 24/01/2019, às 09h.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 263261 Nr: 3253-53.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Botelho de Carvalho Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilson Tomaz da Silva Junior 

- OAB:23151/O

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao douto advogado para apresentar a resposta à 

acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239708 Nr: 2679-98.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcione Araújo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Jose da Silva - 

OAB:16.225

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao douto advogado para apresentação das Alegações 

Finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 263261 Nr: 3253-53.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Botelho de Carvalho Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilson Tomaz da Silva Junior 

- OAB:23151/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 263261

Vistos, etc.

Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra WAGNER 

BOTELHO DE CARVALHO JÚNIOR, por satisfazer os requisitos do art. 41 

do CPP, e por existir nos autos a presença dos pressupostos 

processuais, das condições da ação penal e principalmente por ter 

verificado no feito a presença de justa causa, ou seja, a existência da 

materialidade e os indícios de autoria.

 Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao 

acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado. 

Em caso negativo, deverá informá-lo que será assistido pela Defensoria 

Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para apresentar 

resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, 

CPP.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer 

suas intimações.

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Indefiro o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada feito 

pelo Ministério Público, tendo em vista que as informações requeridas são 

públicas e acessíveis ao membro ministerial, o qual está incumbido de 

aportar os autos eventuais certidões de antecedentes em face do 

denunciado.

No mais, determino que a secretaria junte aos autos as certidões de 

antecedentes disponíveis no Sistema APOLO.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de setembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 239276 Nr: 2402-82.2016.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Prado Oliveira Didone

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hamilton Lobo Mendes Filho 

- OAB:10791

 PROCESSO/CÓD. Nº 239276

Vistos, etc.

Em que pese a manifestação ministerial de fls. 89/91, tenho como 

recomendável, primeiramente, a designação de audiência de justificação a 

fim de proceder a oitiva do recuperando acerca dos descumprimentos 

elencados às fls. 87/88, a ser realizada no dia 16/01/2019, às 16h10min, 

para posterior deliberação acerca da devolução da presente missiva.

Intime-se o recuperando, a Defesa e o Ministério Público.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 12 de dezembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 264554 Nr: 3837-23.2018.811.0011

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvanei Pereira de Carvalho, Marcelino 

Cavalheri, Cheila Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR CHRISTIAN ADRIANO 

SALGUEIRO - OAB:24525, Valdinei Rodrigues Salgueiro - 

OAB:14.862, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 PROCESSO/CÓD. Nº 264554

Vistos, etc.

A denúncia preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo 

Penal, uma vez que apresenta a exposição do fato criminoso com todas 

as suas circunstâncias, traz a qualificação do acusado, a classificação 

do crime e o rol de testemunhas.

Não se verifica, por outro lado, quaisquer das hipóteses de rejeição 

prescritas no artigo 395 do referido diploma legal. Prima facie, os fatos 

narrados na peça acusatória constituem crime, ou seja, encontram 

tipicidade aparente, ao menos em tese, no artigo 33, caput, e do art. 35, 

ambos da Lei nº 11.343/2006.

Diante do exposto, não se verificando quaisquer das hipóteses previstas 

no artigo 395 do Código de Processo Penal, uma vez que estão presentes 

as condições da ação, bem como há justa causa para a ação penal, 

recebo a denúncia em todos os seus termos e designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 17/01/2019, às 14h.

Intimem-se o acusado, seu defensor, o ilustre representante do Ministério 

Público e as testemunhas arroladas pela acusação e defesa.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 11 de dezembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 118551 Nr: 3553-93.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Aparecido Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 118551

Vistos etc.

Compulsando os autos, denoto que assiste razão à defesa no tocante ao 

reconhecimento da prescrição retroativa da pena referente à guia de fl. 

75, pelos fundamentos que passo a expor.

A pena aplicada ao reeducando na guia de fl. 75 é de 02 (dois) anos de 

reclusão, prescrevendo em 04 (quatro) anos conforme disposição 

expressa do art. 109, V, do Código Penal.

Ocorre que o condenado, à data dos fatos, era menor de 21 (vinte e um) 

anos, o que reduz à metade o prazo prescricional, perfazendo 02 (dois) 

anos, conforme disposição expressa do art. 115 do CP.

Destarte, nota-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em 

razão do decurso de mais de 02 (dois) anos entre o recebimento da 

denúncia (06.05.2008) e a prolação da sentença (22.06.2010), sem a 

superveniência de causas interruptivas ou suspensivas da prescrição.

 Ante o exposto, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de WAGNER APARECIDO RODRIGUES, já 

qualificado, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, 

concernente à guia de execução juntada à fl. 75, devendo a Secretaria 

proceder com as baixas e comunicações pertinentes.

Portanto, torna-se imprescindível a elaboração de novo cálculo de pena, 

devendo ser decotada da nova planilha a condenação referente a guia de 

fl. 75.

Com o novo cálculo, dê-se vista as partes para manifestação, no prazo de 

05 (cinco) dias, iniciando pela defesa, para posterior homologação.

Por fim, defiro os demais pedidos da defesa elaborados às fls. 427/429, 

proceda-se conforme ali postulado.

Cumpra-se, com urgência, ante o possível preenchimento do requisito 

objetivo para progressão de regime.

Mirassol D’Oeste/MT, 11 de dezembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 247391 Nr: 1812-71.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Versalli Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 247391

 Vistos etc.

Cuida-se de pedido formulado por Rafael Versalli Pinto, em que pretende 

autorização de saída temporária para visitar familiares no período natalino, 

sendo que atualmente cumpre pena em regime fechado.

O parecer do Ministério Público foi contrário (fl. 208).

É o relato. Decido.

O pleito do recuperando não merece prosperar, pois o benefício 

pretendido somente é permitido aos apenados que cumprem pena em 

regime semiaberto, conforme determina o art. 122, caput, da Lei 

7.210/1984 (LEP), deste modo, com esteio no art. 66, IV, INDEFIRO o 

requerimento em tela.

 Nesse sentido, trago a lume o entendimento esposado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – 1. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE 

ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – 

NÃO CABIMENTO – INTERPOSIÇÃO TEMPESTIVA – PRELIMINAR 

REJEITADA EM CONFORMIDADE COM A PROCURADORIA GERAL DE 

JUSTIÇA – 2. MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA 

REFORMA DA DECISÃO EM QUE SE NEGOU PEDIDO DE ESTUDO EM 

ESTABELECIMENTO SITUADO "EXTRAMUROS" – IMPOSSIBILIDADE – 

AGRAVANTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO – FALTA DE 

PREVISÃO LEGAL – APLICAÇÃO DO ART. 122 DA LEI Nº 7.210/84 – 3. 

PRELIMINAR REJEITADA E AGRAVO DEPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM 

O PARECER DA CÚPULA MINISTERIAL. Não há que se falar em 

intempestividade quando o Agravo em Execução é interposto no prazo 

previsto no art. 586 do CPP em consonância com a Súmula 700 do STF. O 

art. 122 II da LEP autoriza a saída temporária para estudos "extramuros" 

apenas aos reeducandos que cumprem pena em regime semiaberto, 

cumpridos os requisitos do art. 123 da mesma Lei. Aos condenados que 

cumprem pena em regime fechado somente é permitida a saída para 

trabalho externo, nos moldes do art. 36 do CP. (AgExPe 154201/2016, 

DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017)

No mais, considerando as novas remições à fl. 207-v, proceda-se com a 

atualização do cálculo de pena, e na sequência, dê-se vista às partes 

para manifestação, no prazo de cinco dias, iniciando pela defesa.

Após, voltem-me conclusos para homologação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 12 de dezembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256348 Nr: 218-85.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Agostinho de Oliveira Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 218-85.2018.811.0011

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Osmar Agostinho de Oliveira Souza

INTIMANDO: Réu(s): Osmar Agostinho de Oliveira Souza, Cpf: 

03292853192, Rg: 2410682-8 SSP MT Filiação: João Antonio de Souza e 

Anesia Agostinho de Oliveira Souza, data de nascimento: 20/07/1992, 

brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, casado(a), pintor, atualmente 

em lugar incerto ou não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO do(a) denunciado(a) acima indicado(a), de 

conformidade com o despacho a seguir transcrito, como parte(s) 

integrante(s) deste mandado, INTIMANDO-O para oferecer defesa prévia, 

por escrito, podendo agüir preliminares e invocar todas as razões de 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que 

pretende produzir, bem como arrolar testemunhas até o número de 05 

(cinco), tudo no prazo de 10 (dez) dias.

ADVERTÊNCIA: “Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário. § 1º A exceção será processada em apartado em apartado, 

nos termos dos arts. 95 a 112 deste Código. § 2º Não apresentada a 

resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, 

o Juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos 

por 10 (dez) dias.” “Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 

396-A, e parágrafos, deste código, o juiz deverá absolver sumariamente o 

acusado quando verificar: I - a existência manifesta de causa excludente 

da ilicitude do fato; II – a existência manifesta de causa excludente da 

culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III – que o fato narrado 

evidentemente não constitui crime; ou IV – extinta a punibilidade do agente.

DESPACHO: PROCESSO/CÓD. Nº 256348. Vistos, etc. Trata-se de ação 

penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de Osmar Agostinho de 

Oliveira Souza. O réu não foi localizado para citação, pelo que o Ministério 

Público requereu sua citação por edital, uma vez que foram frustradas as 

tentativas de citação pessoal. Desta forma, defiro a citação por edital 
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requestada. Transcorrido o prazo para manifestação, vistas ao Ministério 

Público. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 03 de dezembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Késia Fenanda de 

Souza Tenório, estagiária de Direito, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 6 de dezembro de 2018.

Luiz Flávio dos Reis Lemes

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de Nova Mutum

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 116488 Nr: 2092-74.2018.811.0086

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:MT 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 2092-74.2018.811.0086 - Código n. 116488.

Vistos, etc.

Considerando a certidão do Cartório Distribuidor à fl. 19, que houve o 

recolhimento em duplicidade, DEFIRO o pedido de restituição nos termos 

postulados pela Requerente.

Requisite-se a restituição ao Departamento de Controle e Arrecadação do 

TJMT.

Efetivada a restituição, cientifique-se e arquive-se.

Nova Mutum/MT, 10 de outubro de 2018.

Luciana de Souza Cavar Moretti

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 119398 Nr: 3411-77.2018.811.0086

 AÇÃO: Processo Administrativo Disciplinar em face de 

Servidor->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: O Juízo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Luis Nascimento 

Moura - OAB:MT 16.604

 (...) Dispositivo.Pelo exposto, com fundamento nos arts. 35, § 1º, e 36, 

caput e § 1º, ambos da Lei nº 8.935/94, c/c art. 22, e incisos, da Lei 

Estadual nº 6.940/97, DECRETO O AFASTAMENTO PROVISÓRIO do Oficial 

Interino Registrador do 2º Ofício desta comarca de Nova Mutum, SR. JOSÉ 

LUIZ DA SILVA, pelo prazo de 90 (noventa) dias.Ante a urgência da 

medida, NOMEIO para responder pelas atribuições de Oficial Registrador 

do 2º Ofício de Nova Mutum-MT a título precário, a 1ª SUBSTITUTA 

JOSSYLEIA MARIA DA SILVA ANDERLE, na forma do art. 39, § 2º, da Lei 

nº 8935/94, que deverá ser INTIMADA a se manifestar no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, se aceita ou não o encargo, atentando-se para o 

disposto no art. 36, § 2º, da Lei nº 8.935/94. Como o valor líquido mensal 

do cartório vago tem superado o teto constitucional previsto na Resolução 

80 do CNJ, a remuneração da interina deverá limitar-se ao estabelecido na 

referida norma, devendo a nomeada comprovar os recolhimentos devidos, 

bem como cumprir as determinações dos artigos 155 e 158 da CNGCE, 

sob pena de remoção do encargo. E ainda, considerando o art. 307 caput 

da CNGCE, a interina deve abster-se de contratar cônjuge ou 

companheiro, parente em linha reta ou colateral ou por afinidade até o 3º 

grau, nos cargos ou funções a eles submetidos, no âmbito de abrangência 

da serventia extrajudicial e obedecer ao teor da súmula vinculante n. 13 do 

STF, exonerando eventual funcionário nestas condições. (...) Às 

providências.Nova Mutum/MT, 12 de dezembro de 2018.Luciana de Souza 

Cavar Moretti Juíza de Direito

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002403-48.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VANDIR MATSCHINSKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT0007133A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais 

e Morais e Cobrança de Multa Contratual por Inadimplemento ajuizada por 

Vandir Matschinske, em desfavor de Agrológica Agromercantil Ltda. 

Considerando que o fato do nome do Autor estar incluso no rol dos órgãos 

de proteção ao crédito, por si só, não demonstra sua atual condição de 

hipossuficiente, indefiro o pedido de pagamento de custas ao final. 

Contudo, tenho pela possibilidade do parcelamento das despesas 

processuais, conforme previsão do art. 98, § 6°, do Código de Processo 

Civil. Nesse ponto, importa salientar que o parcelamento será realizado em 

6 (seis) parcelas, em observância ao disposto no art. 468, § § 6°, 7° e 8°, 

da CNGC/MT, com redação “in verbis”: “Art. 468. A gratuidade da justiça 

abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios, na forma da lei. § 6° O juiz, atento às 

circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido 

de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante 

decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. § 7º O parcelamento poderá ser realizado em até seis 

parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a 

primeira após a decisão favorável do juiz. § 8º O parcelamento é referente 

às custas de preparo do processo, a serem pagas quando da distribuição 

do feito, e não abrange as despesas processuais havidas no curso do 

processo.” (Sem grifos no original). Desta forma, intime-se a parte 

Requerente a fim de providenciar o recolhimento da primeira parcela das 

custas iniciais, no prazo de 10 (dez) dias. Tão logo aporte aos autos o 

comprovante do recolhimento da primeira parcela, recebo a inicial e os 

documentos que a acompanham, ressaltando que o recebimento da ação 

e os efeitos das determinações a seguir estão condicionadas ao 

recolhimento devido. Tendo em vista que o desinteresse na audiência de 

conciliação deve ser manifestado por ambas as partes, nos termos do art. 

334 e seguintes do Código de Processo Civil, designo o dia 04 de fevereiro 

de 2019, ás 14h30min (Horário Oficial do Mato Grosso), para audiência de 

conciliação pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca de Nova Mutum/MT. Cite-se e intime-se a parte Requerida, 

no endereço disposto na inicial, bem como notificando-a para comparecer 

à audiência de conciliação acompanhada de Advogado para que, 

querendo, responda à presente ação, no prazo legal, levando em 

consideração o disposto 183, CPC, e nos ditames do art. 335 e seguintes 

do Código de Processo Civil, sob as advertências pertinentes, nos ditames 

do art. 344 do Código de Processo Civil. Com o decurso do prazo da 

contestação, e no intento de facilitar a adoção das providências 

preliminares (art. 347 do CPC), intime-se a parte Autora para que no prazo 

de 15 (quinze) dias apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes 

do Código de Processo Civil de 2015. Por fim, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 23 

de outubro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002567-13.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO HENRIQUE GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Romério Carlos Sobrinho OAB - MT0006129A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Glencore Importadora e Exportadora S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ENRIQUE JUNQUEIRA PEREIRA OAB - SP185467 (ADVOGADO(A))
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Outros Interessados:

MARCO AURELIO RIBEIRO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002567-13.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: HUGO HENRIQUE GARCIA REQUERIDO: GLENCORE 

IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A Vistos, etc. Para cumprimento do 

ato deprecado, designo audiência para o dia 19 de fevereiro de 2019, às 

13h30min. Intime-se a Testemunha no endereço indicado. No que 

concerne a intimação da testemunha, cabe ao Advogado que a arrolar 

proceder com a sua intimação, sob pena de considerar o não 

comparecimento como desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 

3°, do Código de Processo Civil, devendo o Advogado comprovar no prazo 

de 5 (cinco) dias a necessidade de intimação por oficial de justiça, desde 

que de forma fundamentada e de acordo com a legislação, ressalvada as 

hipóteses legais, quando, então, expeça-se o respectivo mandado. 

Comunique-se ao Juízo Deprecante. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 7 de dezembro de 2018 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000603-82.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO(A))

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000603-82.2018.8.11.0086 

AUTOR(A): ALESSANDRA DE SOUSA RÉU: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO 

RIO VERDE Vistos, etc. De proêmio, considerando que a audiência de 

justificação designada neste feito não fora realizada e diante da atual fase 

em que se encontra, ou seja, contestação e impugnação já apresentadas, 

o pedido de tutela será apreciado por ocasião da audiência de instrução. 

Nesse ponto, considerando que não há questões preliminares ou 

processuais pendentes, dou o feito por saneado. Fixo como ponto 

controvertido a comprovação da qualidade de segurado do de cujus e 

dependência econômica da Requerente. A fim de elucidar as questões 

controvertidas, determino a produção de prova testemunhal, depoimento 

pessoal e documental, consistente na juntada de novos documentos, nos 

ditames do art. 357, IV e V, do Código de Processo Civil. Por entender que 

o julgamento da matéria discutida nos autos, prescinde de realização de 

audiência, designo audiência de instrução para o dia 26 de fevereiro de 

2019, às 13h30min (horário oficial de Mato Grosso). Intime-se a parte 

Autora, pessoalmente, para prestar depoimento pessoal, nos termos do 

art. 385 e seguintes do Código de Processo Civil. Ademais, intimem-se as 

partes para, querendo, arrolarem as testemunhas no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 357, § 4°, do Código de Processo Civil). No que concerne a 

intimação das testemunhas, cabe ao Advogado que as arrolar proceder 

com a sua intimação, sob pena de considerar o não comparecimento como 

desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 3°, do Código de 

Processo Civil. De mais a mais, intimem-se as partes para, querendo, se 

manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao saneamento realizado, 

sob pena de estabilização do saneamento, nos termos do art. 357, § 1°, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 10 de dezembro de 2018. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000603-82.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO(A))

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000603-82.2018.8.11.0086 

AUTOR(A): ALESSANDRA DE SOUSA RÉU: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO 

RIO VERDE Vistos, etc. De proêmio, considerando que a audiência de 

justificação designada neste feito não fora realizada e diante da atual fase 

em que se encontra, ou seja, contestação e impugnação já apresentadas, 

o pedido de tutela será apreciado por ocasião da audiência de instrução. 

Nesse ponto, considerando que não há questões preliminares ou 

processuais pendentes, dou o feito por saneado. Fixo como ponto 

controvertido a comprovação da qualidade de segurado do de cujus e 

dependência econômica da Requerente. A fim de elucidar as questões 

controvertidas, determino a produção de prova testemunhal, depoimento 

pessoal e documental, consistente na juntada de novos documentos, nos 

ditames do art. 357, IV e V, do Código de Processo Civil. Por entender que 

o julgamento da matéria discutida nos autos, prescinde de realização de 

audiência, designo audiência de instrução para o dia 26 de fevereiro de 

2019, às 13h30min (horário oficial de Mato Grosso). Intime-se a parte 

Autora, pessoalmente, para prestar depoimento pessoal, nos termos do 

art. 385 e seguintes do Código de Processo Civil. Ademais, intimem-se as 

partes para, querendo, arrolarem as testemunhas no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 357, § 4°, do Código de Processo Civil). No que concerne a 

intimação das testemunhas, cabe ao Advogado que as arrolar proceder 

com a sua intimação, sob pena de considerar o não comparecimento como 

desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 3°, do Código de 

Processo Civil. De mais a mais, intimem-se as partes para, querendo, se 

manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao saneamento realizado, 

sob pena de estabilização do saneamento, nos termos do art. 357, § 1°, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 10 de dezembro de 2018. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001227-34.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BENICIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de PROCEDER A INTIMAÇÃO: PARA COMPARECER NO 

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE NOVA MUTUM, LOCALIZADO NA 

AVENIDA DAS ARARAS, S/Nº, BAIRRO JARDIM II (PRÓXIMO À CRECHE 

MONTEIRO LOBATO) NO DIA 11/02/2019, LEVANDO CONSIGO TODOS OS 

EXAMES E LAUDOS MÉDICOS, tendo em vista perícia a ser realizada com 

a parte Requerente. NOVA MUTUM, 13 de dezembro de 2018. ANA RITA 

CORDENONSI BUCHMANN Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE 

NOVA MUTUM E INFORMAÇÕES: RUA DAS HELICÔNIAS, 444N, JARDIM 

DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 - TELEFONE: (65) 

33083434

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000405-45.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ANDRE DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA JOSE RODRIGUES OAB - MT13901/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de EFETUAR A INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE 

REQUERENTE PARA COMPARECER NO PRONTO ATENDIMENTO 

MUNICIPAL DE NOVA MUTUM/MT, LOCALIZADO NA AVENIDA DAS 

ARARAS, S/Nº, BAIRRO JARDIM II (PRÓXIMO À CRECHE MONTEIRO 

LOBATO), NO DIA 11/02/2019, ÀS 18:30 HS, TENDO EM VISTA A 

REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA. NOVA MUTUM, 13 de dezembro de 
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2018. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 1ª VARA DE NOVA MUTUM E INFORMAÇÕES: RUA DAS HELICÔNIAS, 

444N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 - 

TELEFONE: (65) 33083434

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 80029 Nr: 3176-52.2014.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco JBS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Clemente Juvenal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Regis dos Reis - 

OAB:390.988 / SP, Fabio Teixeira Ozi - OAB:SP 172.594, Fernando 

Simão - OAB:MT 10.066-B, Flavio Pereira Lima - OAB:SP 120.111, 

Lígia Chaves Martines Fernandes - OAB:391.098 / SP, Thamires 

Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 18783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel de Orleans e 

Bragança - OAB:282.419/SP, Pedro Marinho Nunes - 

OAB:342.373/SP, Renato Caldeira Grava Brazil - OAB:SP 305.379, 

Sergio Bermudes - OAB:33.031/SP

 Vistos, etc.

Considerando o aporte ao feito do julgamento proferido no Recurso de 

Agravo de Instrumento n. 1007286-05.2018.8.11.0000 às fls. 968/972, 

intimem-se as partes para, querendo se manifestarem no prazo legal, 

requerendo o que entenderem de direito.

Transcorrido o prazo, com ou se manifestação, conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 29000 Nr: 1906-08.2005.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Karl Erich Johannes Schwabe, Erika Henni 

Wilma Schwabe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Agrícola Produtiva Ltda, Bayer 

Cropscience Ltda, FMC Quimica do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:MT 6.602, Airton Cella - OAB:MT 3.938, Laura Beatriz S. 

Morganti - OAB:189829-SP, Nelson Adriano de Freitas - 

OAB:116718/SP, Sérgio Pinheiro Marçal - OAB:SP-91.370

 Vistos, etc.

Considerando o exposto na decisão à fl. 1222 e na petição da parte 

Autora às fls. 1227/1230, intimem-se as partes (Autores e Bayer S.A.) 

para aclararem o acordo constante nos autos às fls. 1210/1212, acerca 

do percentual pago a cada um dos Autores, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 80846 Nr: 3918-77.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Paula Faria Marques, Izabel Ferreira 

Gutierrez, Geder Luiz Genz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:MT 13.827-A, João Bosco Ribeiro Barros Junior - OAB:9.607, 

JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - OAB:4700/O, Maria Antonieta 

Silveira Castor - OAB:6366, Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc. [...] Desta forma, AFASTO a preliminar de ilegitimidade ativa do 

Ministério Público quanto ao pedido de ressarcimento arguida por ocasião 

da contestação às fls. 255/259 pelo Requerido Geder Luiz Genz. “Ex 

positis”, nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, concedo 

provimento ao Recurso de Embargos de Declaração interposto às fls. 

275/277, cujo ponto de omissão já fora devidamente analisado acima e 

passa a ser parte integrante da r. decisão às fls. 263/266.Outrossim, 

concedo o prazo de 5 (cinco) dias para juntada de substabelecimento, 

conforme requerido à fl. 276.De mais a mais, intimem-se os Requeridos na 

pessoa dos Patronos constituídos nos autos para apresentação de 

contestação no prazo legal.Após, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 32170 Nr: 1763-82.2006.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aderson Claudenir Saraiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Rodrigues Fontelli - 

OAB:MT 8188-B

 Vistos, etc.

Indefiro o pleito à fl. 54, uma vez que o presente feito já fora sentenciado.

Desta forma, dê-se fiel cumprimento a sentença proferida às fls. 52/53.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 107697 Nr: 4801-19.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacinta Tiesen Scharf

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que não há questões preliminares ou processuais 

pendentes, dou o feito por saneado e determino a produção de prova 

testemunhal, depoimento pessoal e documental, nos ditames do art. 357, 

IV e V, do Código de Processo Civil.

Por entender que o julgamento da matéria discutida nos autos, prescinde 

de realização de audiência para demonstrar a condição de rurícola da 

parte Autora, designo audiência de instrução para o dia 19 de março de 

2019, às 13h30min (horário oficial de Mato Grosso).

Intime-se a parte Autora, pessoalmente, para prestar depoimento pessoal, 

nos termos do art. 385 e seguintes do Código de Processo Civil.

Ademais, intimem-se as partes para, querendo, arrolarem as testemunhas 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4°, do Código de Processo Civil).

No que concerne a intimação das testemunhas, cabe ao Advogado que as 

arrolar proceder com a sua intimação, sob pena de considerar o não 

comparecimento como desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 

3°, do Código de Processo Civil.

De mais a mais, intimem-se as partes para, querendo, se manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao saneamento realizado, sob pena de 

estabilização do saneamento, nos termos do art. 357, § 1°, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114099 Nr: 792-77.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Cabral da Silva, Espólio de Ernandes Cabral da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Vera/MT, Gelson do Nascimento
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:MT 7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc. Ante o cumprimento da presente missiva, devolva-se à 

Comarca de origem com nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 93821 Nr: 2343-63.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fátima Zaira Zanette

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que não há questões preliminares ou processuais 

pendentes, dou o feito por saneado e determino a produção de prova 

testemunhal, depoimento pessoal e documental, nos ditames do art. 357, 

IV e V, do Código de Processo Civil.

Por entender que o julgamento da matéria discutida nos autos, prescinde 

de realização de audiência para demonstrar a condição de rurícola da 

parte Autora, designo audiência de instrução para o dia 19 de março de 

2019, às 14h00min (horário oficial de Mato Grosso).

Intime-se a parte Autora, pessoalmente, para prestar depoimento pessoal, 

nos termos do art. 385 e seguintes do Código de Processo Civil.

Ademais, intimem-se as partes para, querendo, arrolarem as testemunhas 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4°, do Código de Processo Civil).

No que concerne a intimação das testemunhas, cabe ao Advogado que as 

arrolar proceder com a sua intimação, sob pena de considerar o não 

comparecimento como desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 

3°, do Código de Processo Civil.

De mais a mais, intimem-se as partes para, querendo, se manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao saneamento realizado, sob pena de 

estabilização do saneamento, nos termos do art. 357, § 1°, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113194 Nr: 396-03.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Alfredo da Cunha Bernardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmor Baratto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra A. Lavorente - 

OAB:PR 34.697, LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - OAB:PR 14352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Sanches - 

OAB:PR 15.517

 “Vistos etc. Como o advogado solicitante da carta precatória não 

compareceu, declaro preclusa a oitiva da testemunha faltante. Ante o 

cumprimento parcial da presente missiva, devolva-se à Comarca de origem 

com nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114263 Nr: 872-41.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Ruvieri de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sigma Agropecuária LTDA, Oldemar Eichelt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc. Ante o cumprimento da presente missiva, devolva-se à 

Comarca de origem com nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104375 Nr: 2941-80.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adolfo Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que não há questões preliminares ou processuais 

pendentes, dou o feito por saneado e determino a produção de prova 

testemunhal, depoimento pessoal e documental, nos ditames do art. 357, 

IV e V, do Código de Processo Civil.

Por entender que o julgamento da matéria discutida nos autos, prescinde 

de realização de audiência para demonstrar a condição de rurícola da 

parte Autora, designo audiência de instrução para o dia 26 de fevereiro de 

2019, às 14h00min (horário oficial de Mato Grosso).

Intime-se a parte Autora, pessoalmente, para prestar depoimento pessoal, 

nos termos do art. 385 e seguintes do Código de Processo Civil.

Ademais, intimem-se as partes para, querendo, arrolarem as testemunhas 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4°, do Código de Processo Civil).

No que concerne a intimação das testemunhas, cabe ao Advogado que as 

arrolar proceder com a sua intimação, sob pena de considerar o não 

comparecimento como desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 

3°, do Código de Processo Civil.

De mais a mais, intimem-se as partes para, querendo, se manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao saneamento realizado, sob pena de 

estabilização do saneamento, nos termos do art. 357, § 1°, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 107962 Nr: 4941-53.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Baseggio Haveroth

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que não há questões preliminares ou processuais 

pendentes, dou o feito por saneado e determino a produção de prova 

testemunhal, depoimento pessoal e documental, nos ditames do art. 357, 

IV e V, do Código de Processo Civil.

Por entender que o julgamento da matéria discutida nos autos, prescinde 

de realização de audiência para demonstrar a condição de rurícola da 

parte Autora, designo audiência de instrução para o dia 26 de fevereiro de 

2019, às 14h30min (horário oficial de Mato Grosso).

Intime-se a parte Autora, pessoalmente, para prestar depoimento pessoal, 

nos termos do art. 385 e seguintes do Código de Processo Civil.

Ademais, intimem-se as partes para, querendo, arrolarem as testemunhas 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4°, do Código de Processo Civil).

No que concerne a intimação das testemunhas, cabe ao Advogado que as 

arrolar proceder com a sua intimação, sob pena de considerar o não 

comparecimento como desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 

3°, do Código de Processo Civil.

De mais a mais, intimem-se as partes para, querendo, se manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao saneamento realizado, sob pena de 

estabilização do saneamento, nos termos do art. 357, § 1°, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104038 Nr: 2778-03.2017.811.0086
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulce Nied

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De proêmio, considerando que não há questões preliminares ou 

processuais pendentes, dou o feito por saneado.

Fixo como ponto controvertido a comprovação da qualidade de segurado 

do de cujus e dependência econômica da Requerente.

A fim de elucidar as questões controvertidas, determino a produção de 

prova testemunhal, depoimento pessoal e documental, consistente na 

juntada de novos documentos, nos ditames do art. 357, IV e V, do Código 

de Processo Civil.

Por entender que o julgamento da matéria discutida nos autos, prescinde 

de realização de audiência, designo audiência de instrução para o dia 19 

de março de 2019, às 14h30min (horário oficial de Mato Grosso).

Intime-se a parte Autora, pessoalmente, para prestar depoimento pessoal, 

nos termos do art. 385 e seguintes do Código de Processo Civil.

Ademais, intimem-se as partes para, querendo, arrolarem as testemunhas 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4°, do Código de Processo Civil).

No que concerne a intimação das testemunhas, cabe ao Advogado que as 

arrolar proceder com a sua intimação, sob pena de considerar o não 

comparecimento como desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 

3°, do Código de Processo Civil.

De mais a mais, intimem-se as partes para, querendo, se manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao saneamento realizado, sob pena de 

estabilização do saneamento, nos termos do art. 357, § 1°, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 48903 Nr: 4275-96.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Perolina de Franca Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que não há questões preliminares ou processuais 

pendentes, dou o feito por saneado e determino a produção de prova 

testemunhal, depoimento pessoal e documental, nos ditames do art. 357, 

IV e V, do Código de Processo Civil.

Por entender que o julgamento da matéria discutida nos autos, prescinde 

de realização de audiência para demonstrar a condição de rurícola da 

parte Autora, designo audiência de instrução para o dia 26 de fevereiro de 

2019, às 16h00min (horário oficial de Mato Grosso).

Intime-se a parte Autora, pessoalmente, para prestar depoimento pessoal, 

nos termos do art. 385 e seguintes do Código de Processo Civil.

Ademais, intimem-se as partes para, querendo, arrolarem as testemunhas 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4°, do Código de Processo Civil).

No que concerne a intimação das testemunhas, cabe ao Advogado que as 

arrolar proceder com a sua intimação, sob pena de considerar o não 

comparecimento como desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 

3°, do Código de Processo Civil.

De mais a mais, intimem-se as partes para, querendo, se manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao saneamento realizado, sob pena de 

estabilização do saneamento, nos termos do art. 357, § 1°, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 77180 Nr: 754-07.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jauro Ludwig

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que não há questões preliminares ou processuais 

pendentes, dou o feito por saneado e determino a produção de prova 

testemunhal, depoimento pessoal e documental, nos ditames do art. 357, 

IV e V, do Código de Processo Civil.

Por entender que o julgamento da matéria discutida nos autos, prescinde 

de realização de audiência para demonstrar a condição de rurícola da 

parte Autora, designo audiência de instrução para o dia 26 de fevereiro de 

2019, às 15h30min (horário oficial de Mato Grosso).

Intime-se a parte Autora, pessoalmente, para prestar depoimento pessoal, 

nos termos do art. 385 e seguintes do Código de Processo Civil.

Ademais, intimem-se as partes para, querendo, arrolarem as testemunhas 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4°, do Código de Processo Civil).

No que concerne a intimação das testemunhas, cabe ao Advogado que as 

arrolar proceder com a sua intimação, sob pena de considerar o não 

comparecimento como desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 

3°, do Código de Processo Civil.

De mais a mais, intimem-se as partes para, querendo, se manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao saneamento realizado, sob pena de 

estabilização do saneamento, nos termos do art. 357, § 1°, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 100402 Nr: 435-34.2017.811.0086

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jussyléia Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mato Grosso Previdência - MTPREV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pertile Borda - OAB:MT 

21.017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Exibição de 

Documentos proposta por Jussyléia Maria da Silva em desfavor de Mato 

Grosso Previdência – MTPREV, HOMOLOGANDO o reconhecimento da 

procedência do pedido inicial pela parte Requerida, com fundamento no 

art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil, para fins de:CONFIRMAR a 

decisão proferida às fls. 47/48.Condeno a parte Requerida ao pagamento 

de honorários sucumbenciais que arbitro em R$1.000,00, a teor do art. 85, 

§ 2°, do Código Processo Civil, considerando a existência do pedido 

administrativo prévio. Sem custas, nos termos do art. 3°, I, da Lei Estadual 

n. 7.603/2001.Após o trânsito em julgado desta sentença e cumprimento 

das providências acima determinadas, arquivem-se os autos, fazendo-se 

as necessárias anotações.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73175 Nr: 1696-73.2013.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeverson Ortega de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edlaine Aparecida Chiappo - 

OAB:SP 212.139, Elber Ribeiro Coutinho de Jesus - 

OAB:15020-B/MT, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - OAB:MT 

12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo B.V. Financeira 
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S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento S.A. em desfavor de 

Jeverson Ortega de Arruda.

Devidamente intimada para dar prosseguimento na demanda, a parte 

Requerente manteve-se inerte.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Não se pode admitir a eternização do processo, nem há que se falar em 

arquivo provisório permanente.

Conforme verificado à fl. 49 dos autos, devidamente intimada para dar 

prosseguimento na demanda a parte Autora quedou-se inerte.

Diante do exposto, nos termos do art. 485, III, e § 1°, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação sem resolução do mérito, 

para fins de:

REVOGAR a liminar deferida às fls. 25/28.

Eventuais custas finais pela parte Autora, incabíveis honorários.

Transitada em julgado, arquive-se, observando as cautelas de estilo.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 75910 Nr: 4485-45.2013.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A (Antigo Banco Itau S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Itaú Unibanco S.A. 

em desfavor de Union Transportes Ltda.

Devidamente intimada para dar prosseguimento na demanda, a parte 

Requerente manteve-se inerte.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Não se pode admitir a eternização do processo, nem há que se falar em 

arquivo provisório permanente.

Conforme verificado à fl. 90 dos autos, devidamente intimada para dar 

prosseguimento na demanda a parte Autora quedou-se inerte.

Diante do exposto, nos termos do art. 485, III, e § 1°, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação sem resolução do mérito, 

para fins de:

REVOGAR a liminar deferida às fls. 58/59.

Eventuais custas finais pela parte Autora, incabíveis honorários.

Transitada em julgado, arquive-se, observando as cautelas de estilo.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 87675 Nr: 3532-13.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PMdSM, DMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Revisional de Pensão Alimentícia com Pedido de Tutela 

Antecipada proposta por Pedro Miguel dos Santos Massardi em desfavor 

de Robson Augusto Massardi.

Com o regular trâmite da demanda, às fls. 63/66, as partes apresentaram 

acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada nestes autos, com 

qual anuiu o Ministério Público às fls. 75/76.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 63/64 para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil.

Homologo, ainda, a desistência do prazo recursal pelas partes.

Defiro ao Requerido os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do 

art. 98 do Manual de Processo Civil, considerando a hipossuficiência 

comprovada às fls. 73/74.

Condeno a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, nos 

termos do art. 85 do Código de Processo Civil, ficando, porém, suspensa a 

condenação a teor do art. 98, § 3°, do Manual de Processo Civil.

Após, certifiquem-se e arquivem-se os autos, procedendo com as baixas 

e as anotações de estilo.

P. I. C.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 116071 Nr: 1871-91.2018.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO RAFAEL ALMEIDA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - OAB:MT 

5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, determino a remessa presente feito ao Juízo Cível da 

Comarca de Morro do Chapéu/BA, com os mais sinceros votos de estima, 

para que dê continuidade ao feito, processando e julgando o 

pedido.Remetam-se os autos para a Comarca de Morro do Chapéu/BA, 

com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 39565 Nr: 2578-11.2008.811.0086

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Boleslau Dziachan, Sergio Massamitsu Arimori, 

Sergio Vitor Alves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sem adv. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Joventino Coelho - 

OAB:MT 5950-A

 Vistos, etc.

Do compulso dos autos, denota-se que faltante somente a oitiva das 

Testemunhas Plinio Cella e Arnaldo Pereira, sendo que a decisão às fls. 

733/734 (30.05.2018), determinou o pagamento pelos Requeridos das 

custas devidas aos processamentos das missivas.

A parte Requerida à fl. 772, atualizou o endereço da Testemunha Arnaldo 

Pereira, cuja carta precatória fora expedida à fl. 773.

Por sua vez, o Juízo da Comarca de Canutama/AM à fl. 760v°, informou a 

dificuldade para intimação da Testemunha Plinio Cella.

Desta forma, intime-se a parte Requerida para que no prazo de 15 

(quinze) dias informe nos autos acerca das medidas adotadas para oitiva 

da Testemunha Plinio Cella, conforme exposto à fl. 760v°, sob pena de 

considerar como desistência.

No tocante a Testemunha Arnaldo Pereira, determino que a Secretaria 

Judicial solicite informações acerca do cumprimento da carta precatória 

anteriormente expedida (fl. 773), sendo que incumbe à parte Requerida 

adoção das medidas para cumprimento do ato, notadamente, o pagamento 

das custas e diligência, sob pena de considerar como desistência.

De mais a mais, oficie-se ao Juízo da Comarca de Sapezal/MT para que 

proceda com o envio do CD, conforme consta à certidão à fl. 876vº, 

porquanto não encaminhado com a missiva.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências. Com urgência.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 39565 Nr: 2578-11.2008.811.0086

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Boleslau Dziachan, Sergio Massamitsu Arimori, 

Sergio Vitor Alves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sem adv. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Joventino Coelho - 

OAB:MT 5950-A

 “Vistos, etc. Faço os autos conclusos para analise da expedição das 

precatórias. Cumpra-se”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113182 Nr: 389-11.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARVALHO BARRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOCELLIN AGRONEGÓCIOS E DISTRIBUIDORA 

DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, Mocellin Agro Mercantil Ltda., ROBERTO 

CARVALHO BARRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO AUGUSTO ALVES 

FELICIANO DE SOUSA - OAB:19504/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Derlise Marchiori - 

OAB:20014O/MT, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225/B, João 

Luiz Centenaro - OAB:MT 8141-B

 Vistos, etc.

De proêmio, no concerne a preliminar de decadência arguida pelas 

Requeridas Mocellin Agronegócios e Distribuidora de Insumos Agrícolas 

Ltda (fls. 83/86) e Mocellin Agro Mercantil Ltda (fls. 108/111), verifico que 

esta contêm questão de mérito, devendo com este ser analisada, de modo 

que, postergo a análise destas para quando da prolação da sentença 

meritória.

Desta forma considerando que não há mais questões processuais 

pendentes, dou o feito por saneado nos ditames do art. 357 do Código de 

Processo Civil.

Fixo como ponto controvertido a legalidade do aval objeto de insurgência e 

seus correlatos efeitos.

De mais a mais, intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem no 

prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao saneamento realizado, sob pena de 

estabilização do saneamento, nos termos do art. 357, § 1°, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se, ainda, as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias 

especifiquem as provas que pretendem produzir, esclarecendo a 

necessidade e adequação, sob pena de indeferimento.

De mais a mais, intime-se, pessoalmente, o Requerido Roberto Carvalho 

Barra para que, no prazo de 15 (quinze) dias, constitua novo Advogado, 

sob pena de ser considerado revel nos ditames do art. 112 c.c. o art. 76, 

ambos do Código de Processo Civil.

Outrossim, sem prejuízo do determinado no parágrafo anterior, determino 

que a Secretaria Judicial certifique acerca da revelia do Requerido Roberto 

Carvalho Barro, diante da juntada do AR à fl. 81.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 89490 Nr: 4705-72.2015.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Acélio Becker, Wali Zmyslony Becker

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mutum Agropecuária S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 Vistos, etc.

Defiro os pleitos às fls. 103 e 109, cumpra-se nos termos ali delineados.

Nesse ponto, cabe a União providenciar a devida manifestação, uma vez 

que desde a data de janeiro de 2017 (fl. 106) o feito aguarda sua 

manifestação, já tendo transcorrido prazo suficiente para apresentação 

da documentação informada.

Indefiro o requerido às fls. 111/112 pela parte Requerente, porquanto não 

consta sentença declarando a usucapião em favor dos Autores, uma vez 

que a sentença parcial de mérito prolatada à fl. 94 refere-se ao 

reconhecimento do pedido autoral pela Requerida.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 110248 Nr: 6071-78.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cervejaria Petropolis do Centro Oeste Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aspam Participações LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adonis Vinicius Marangoni 

Xavier - OAB:MT 19.801-O, Josy Anne Menezes Golçalves de 

Souza - OAB:MT 10.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Soares Branquinho 

- OAB:DF 19.172, Andre Soares Branquinho - OAB:MG 89.298, Paulo 

Sergio Hilario Vaz - OAB:DF 13.834, Sergio Marcus Hilario Vaz - 

OAB:GO 11.020

 Vistos, etc.

De proêmio, indefiro o solicitado pela parte Requerida à fl. 60, consoante o 

item “3.1” de decisão às fls. 19/21.

 Intime-se a Requerida ASPAM Participações Ltda para providenciar o 

depósito integral do valor dos honorários periciais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de devolução da missiva.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, devolva-se a presente epístola 

ao Juízo de Origem, com as nossas homenagens.

Com o aporte aos autos do pagamento dos honorários periciais, determino 

que a Secretaria Judicial proceda em cumprimento ao determinado às fls. 

19/21.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111650 Nr: 6870-24.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Original S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Tauá Ltda, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Teixeira Ozi - OAB:SP 

172.594, Flavio Pereira Lima - OAB:SP 120.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Considerando o exposto às fls. 60/61 e 62 pelo Banco 

Exequente, NOMEIO o Senhor Sônio Aramis dos Santos Blauth, podendo 

ser localizado na Avenida das Palmeiras, n. 836, Caixa Postal n. 242, 

Diamantino/MT, telefone (65) 9926-2318/(65) 3337-1010, e-mail 

engearamis@gmail.com, com cadastro no Banco de Dados de Peritos do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso como avaliador.Porém, para 

melhor efetivação da avaliação judicial, saliento que o seu 

desenvolvimento dar-se-á na seguinte ordem:1.Intimem-se as partes para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou 

suspeição do Senhor Perito, indicarem assistente técnico e apresentarem 

os quesitos, nos termos do art. 465, § 1°, do Código de Processo 

Civil.2.Com o aporte aos autos das manifestações das partes, intime-se o 

Senhor Perito, para caso aceite a designação, formular a proposta de 

honorários, apresentar currículo, com comprovação de especialização e 

contatos profissionais, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 465, 

§ 2°, do Código de Processo Civil.3.Constando os autos com a 

manifestação do Senhor Perito, intime-se a parte Exequente para no prazo 

de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca da proposta de honorários, já que 

arcará integralmente com os honorários periciais, forte no art. 465, § 3°, 

do Código de Processo Civil.3.1Saliento que havendo concordância com 

os valores arbitrados pelo Senhor Perito, deve a parte Exequente 
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providenciar o depósito integral do valor dos honorários periciais, no prazo 

de 5 (cinco) dias.3.2Em caso de discordância com os valores periciais, 

intime-se o Senhor Perito para, querendo, se manifestar no prazo de 5 

(cinco) dias, informando acerca da possibilidade de redução dos 

honorários periciais.3.3Com a nova manifestação do Senhor Perito (item 

3.2

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 108975 Nr: 5453-36.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eroni dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

De início, intime-se a parte Autora para impugnar a contestação de fls. 

49/54v, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Sem prejuízo, com amparo nos princípios da celeridade e economia 

processual, aliado à urgência que o caso requer, determino a produção de 

prova testemunhal, depoimento pessoal e documental, consistente na 

juntada de novos documentos, nos ditames do art. 357, IV e V, do Código 

de Processo Civil.

Por entender que o julgamento da matéria discutida nos autos, prescinde 

de realização de audiência para demonstrar a condição de rurícola da 

parte Autora, designo audiência de instrução para o dia 26 de fevereiro de 

2019, às 15h00min (horário oficial de Mato Grosso).

Intime-se a parte Autora, pessoalmente, para prestar depoimento pessoal, 

nos termos do art. 385 e seguintes do Código de Processo Civil.

Ademais, intimem-se as partes para, querendo, arrolarem as testemunhas 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4°, do Código de Processo Civil).

No que concerne a intimação das testemunhas, cabe ao Advogado que as 

arrolar proceder com a sua intimação, sob pena de considerar o não 

comparecimento como desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 

3°, do Código de Processo Civil.

De mais a mais, intimem-se as partes para, querendo, se manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao saneamento realizado, sob pena de 

estabilização do saneamento, nos termos do art. 357, § 1°, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002403-48.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VANDIR MATSCHINSKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT0007133A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais 

e Morais e Cobrança de Multa Contratual por Inadimplemento ajuizada por 

Vandir Matschinske, em desfavor de Agrológica Agromercantil Ltda. 

Considerando que o fato do nome do Autor estar incluso no rol dos órgãos 

de proteção ao crédito, por si só, não demonstra sua atual condição de 

hipossuficiente, indefiro o pedido de pagamento de custas ao final. 

Contudo, tenho pela possibilidade do parcelamento das despesas 

processuais, conforme previsão do art. 98, § 6°, do Código de Processo 

Civil. Nesse ponto, importa salientar que o parcelamento será realizado em 

6 (seis) parcelas, em observância ao disposto no art. 468, § § 6°, 7° e 8°, 

da CNGC/MT, com redação “in verbis”: “Art. 468. A gratuidade da justiça 

abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios, na forma da lei. § 6° O juiz, atento às 

circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido 

de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante 

decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. § 7º O parcelamento poderá ser realizado em até seis 

parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a 

primeira após a decisão favorável do juiz. § 8º O parcelamento é referente 

às custas de preparo do processo, a serem pagas quando da distribuição 

do feito, e não abrange as despesas processuais havidas no curso do 

processo.” (Sem grifos no original). Desta forma, intime-se a parte 

Requerente a fim de providenciar o recolhimento da primeira parcela das 

custas iniciais, no prazo de 10 (dez) dias. Tão logo aporte aos autos o 

comprovante do recolhimento da primeira parcela, recebo a inicial e os 

documentos que a acompanham, ressaltando que o recebimento da ação 

e os efeitos das determinações a seguir estão condicionadas ao 

recolhimento devido. Tendo em vista que o desinteresse na audiência de 

conciliação deve ser manifestado por ambas as partes, nos termos do art. 

334 e seguintes do Código de Processo Civil, designo o dia 04 de fevereiro 

de 2019, ás 14h30min (Horário Oficial do Mato Grosso), para audiência de 

conciliação pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca de Nova Mutum/MT. Cite-se e intime-se a parte Requerida, 

no endereço disposto na inicial, bem como notificando-a para comparecer 

à audiência de conciliação acompanhada de Advogado para que, 

querendo, responda à presente ação, no prazo legal, levando em 

consideração o disposto 183, CPC, e nos ditames do art. 335 e seguintes 

do Código de Processo Civil, sob as advertências pertinentes, nos ditames 

do art. 344 do Código de Processo Civil. Com o decurso do prazo da 

contestação, e no intento de facilitar a adoção das providências 

preliminares (art. 347 do CPC), intime-se a parte Autora para que no prazo 

de 15 (quinze) dias apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes 

do Código de Processo Civil de 2015. Por fim, conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 23 

de outubro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003097-17.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA APARECIDA NUNES (AUTOR(A))

JOSE NUNES MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0011012A (ADVOGADO(A))

PAULO DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0009538A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO (RÉU)

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1003097-17.2018.8.11.0086 Vistos. Cumpra-se 

a decisão anterior. Às providências. Nova Mutum/MT, 12 de dezembro de 

2018 LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112213 Nr: 7128-34.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conseg Consórcio Segurança S/C Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clesio Dias Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathália Kowalski Fontana - 

OAB:OAB/PR 44.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da SUSPENSÃO 
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PROCESSUAL, razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para que 

promova o devido andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100928 Nr: 768-83.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros 

Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso Ltda - Unicred Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dilvano Maria do Sacramento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT/ 4.677, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:MT 9.247, Pedro Sylvio Sano Litvay - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seus advogados, para que promova o devido 

andamento do feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90594 Nr: 308-33.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GP Catarinense Comércio, Importação e Exportação 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINTRA MAGALHÃES E MAGALHAES LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roselaine Stock - OAB:PR 

70.248

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da penhora de fls. 51/52, requerendo que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 96169 Nr: 3872-20.2016.811.0086

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AC, JKP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando de Matos Borges - 

OAB:11068-B, Maite Martina Santana e Santos Benevides - OAB:MT 

21.954

 Vistos.De proêmio, saliento que o requerido WEBERTH MOREIRA 

BICALHO noticia nos autos o descumprimento da decisão judicial já 

exarada neste feito às fls. 231/234, por parte dos requerentes, os quais 

reiteradamente impedem que o demandado exerça o direito de visitar o 

filho JOÃO VITOR BICALHO (14 anos).Considerando a decisão já 

proferida anteriormente, no sentido de que foi deferido que o adolescente 

JOÃO VITOR BICALHO passe metade das férias escolares na companhia 

do requerido e a outra metade na companhia da mãe, além de ter sido 

estabelecido o direito de visitas pelo demandado em finais de semana 

alternados, mostra-se possível o deferimento da autorização para que o 

menor possa viajar na companhia do genitor biológico.Sendo assim, defiro 

o pleito do demandado, no sentido de autoriza-lo a viajar na companhia do 

filho JOÃO VITOR BICALHO, do período de 16/12/2018, devendo 

entrega-lo devidamente à genitora até o dia 30/12/2018, haja vista a 

alternância entre os genitores durante as festividades de final de 

ano.Entretanto, condiciono a respectiva autorização ao requerido informar 

nos autos quem será responsável por buscar o adolescente em sua 

residência e quem será responsável por entrega-lo na data designada, 

além de informar devidamente o endereço onde estará hospedado no 

estado de Minas Gerais, haja vista que não informou sequer o município 

para onde se deslocará.Tal determinação deverá ser cumprida em 48 

(quarenta e oito) horas.Outrossim, fixo que os requerentes deverão 

cumprir a referida determinação, sob pena de fixação de multa diária, no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).Indefiro, porém, o emprego de força 

policial para o cumprimento da medida, considerando que se trata de caso 

bastante delicado, em que a situação de animosidade entre as partes é 

constante e pode refletir de forma negativa sobre a personalidade do 

adolescente.Ciência ao Ministério Público.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 50640 Nr: 1693-89.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizeno Domingos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:MT 

11.574, Giuseppe Zampieri - OAB:MT 10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 : “Vistos. Acolho o pleito do autor e, desde logo, redesigno a presente 

audiência para o dia 06.02.2019, às 15 horas. A testemunha Devanir 

Santana deverá comparecer independentemente de intimação. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se. Às providências”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78007 Nr: 1453-95.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Finance Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeildo Henrique de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o requerimento de fl. 84, visto que o mesmo foi realizado à fl. 82.

Assim, intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe aos autos o endereço onde se encontra o bem objeto da restrição 

de fl. 82, sob pena de baixa na restrição.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101222 Nr: 942-92.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celito Lagos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o requerimento de fl. 57, visto que o mesmo foi realizado à fl. 55.

Assim, intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe aos autos o endereço onde se encontra o bem objeto da restrição 

de fl. 55, sob pena de baixa na restrição.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 34546 Nr: 861-95.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A - Agência de Cuiabá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Tombini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:MT 20.495-A, Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 22.819, 

Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por BANCO 

DO BRASIL S/A em face de ADILSON TOMBINI, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

 Às fls. 170/172, aportou aos autos decisão proferida nos autos de 

agravo de instrumento interpostos pelos executados, no qual restou 

determinado o levantamento do valor penhorado em favor destes, 

mediante a prestação de caução real, idônea, de bem livre e 

desembaraçado.

 Às fls. 175/200, o executado ofereceu como caução uma máquina 

Colheitadeira, modelo 1550, série CO1550AO46759 e uma plataforma 

modelo P00323AO34437, ambas avaliadas em R$ 275.000,00 (duzentos e 

setenta e cinco mil reais).

 Vieram os autos conclusos.

 É o relato.

Fundamento e decido.

 Em relação à caução oferecida, qual seja, máquina Colheitadeira, modelo 

1550, série CO1550AO46759 e uma plataforma modelo P00323AO34437, 

ambas avaliadas em R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais), 

tenho por indeferir, uma vez que se trata de bem de fácil comercialização 

sem que seja identificada a transferência, notadamente porque não possui 

documentação para tanto, bem como de fácil dissipação ou dilapidação, o 

que poderá frustrar a caução.

Assim intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente nova caução, nos moldes da decisão do agravo de instrumento, 

sendo caução, real, idônea, de bem livre e desembaraçado e com valor 

igual ou superior ao montante a ser levantado.

 Apresentada a caução, retornem os autos conclusos para apreciação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71118 Nr: 3648-24.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Santos de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Mantenho a decisão de fl. 99.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 99622 Nr: 6028-78.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEI PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.A parte exequente alega à fl. 52 que o requerido se encontra em 

lugar incerto e não sabido, de modo que, requer a citação por edital.Por 

outro lado, considerando que a citação por edital só deve ser utilizada 

após o esgotamento de todas as vias possíveis de localização da parte, 

entendo que a parte exequente deve trazer aos autos prova de que tentou 

“diligenciar” quanto à localização da parte executada, dispondo a parte, na 

maioria das vezes, de condições para tanto.[...] Não pode o Juiz, para 

justificar a citação por edital, limitar-se a aceitar o argumento de que o réu 

se encontra em lugar incerto e não sabido sem que o autor tenha 

demonstrado a utilização de todos os meios necessários à sua 

localização, mormente quando a parte dispõe de meios para obter o 

endereço do réu, valendo-se, inclusive, de expedientes a serem 

encaminhados pelo Poder Judiciário a alguns órgãos oficiais. Nulidade do 

edital de citação. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”. 

(Apelação nº 0001839-61.2002.8.02.0001, 1ª Câmara Cível do TJAL, Rel. 

Fernando Tourinho de Omena Souza. j. 27.05.2015).”Desse modo, 

intime-se a parte exequente a fim de, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer 

aos autos o endereço da parte executada ou comprovação por meio da 

juntada de documentos que tentou localizar o endereço do 

executado.Após, conclusos para deliberação.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 50956 Nr: 1999-58.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cal Construtora e Incorporadora Ltda, Verner 

Skura, Perla Ribeiro Rodrigues Skura, Lauro Skura, Claudete Skura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIÚLA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22.165-A, Gustavo Amato Pissini - OAB:MT 13.842-A, 

Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Mantenho a decisão de fl. 149.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73738 Nr: 2254-45.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HGdS(, GPDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo o cumprimento de sentença oferecido às fls. 172/173 e às fls. 

182/184.

Outrossim, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, intime-se o 

requerido para impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

advertindo que, não havendo resistência, serão observadas as regras 

dos § 3º do supracitado artigo da Lei Processual Civil.

Certifique-se o decurso do prazo.

Não sendo impugnada a presente execução e ante a inexistência de óbice 

legal para expedição de requisições de pequeno valor pela Justiça 

Estadual requisite-se o pagamento ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

Intime-se.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 39267 Nr: 2225-68.2008.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Dias da Silva, Maximiana Antonia Correa da 

Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo o cumprimento de sentença oferecido à fl. 146.

Outrossim, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, intime-se o 

requerido para impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

advertindo que, não havendo resistência, serão observadas as regras 

dos § 3º do supracitado artigo da Lei Processual Civil.

Certifique-se o decurso do prazo.

Não sendo impugnada a presente execução e ante a inexistência de óbice 

legal para expedição de requisições de pequeno valor pela Justiça 

Estadual requisite-se o pagamento ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

Intime-se.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92642 Nr: 1609-15.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS LOURENÇO ME, ROBERTO 

CARLOS LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.A parte exequente alega às fls. 62/63 que o executado se 

encontra em lugar incerto e não sabido, de modo que, requer a citação por 

edital.Por outro lado, considerando que a citação por edital só deve ser 

utilizada após o esgotamento de todas as vias possíveis de localização da 

parte, entendo que a parte exequente deve trazer aos autos prova de que 

tentou “diligenciar” quanto à localização da parte executada, dispondo a 

parte, na maioria das vezes, de condições para tanto. [...] Não pode o Juiz, 

para justificar a citação por edital, limitar-se a aceitar o argumento de que 

o réu se encontra em lugar incerto e não sabido sem que o autor tenha 

demonstrado a utilização de todos os meios necessários à sua 

localização, mormente quando a parte dispõe de meios para obter o 

endereço do réu, valendo-se, inclusive, de expedientes a serem 

encaminhados pelo Poder Judiciário a alguns órgãos oficiais. Nulidade do 

edital de citação. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”. 

(Apelação nº 0001839-61.2002.8.02.0001, 1ª Câmara Cível do TJAL, Rel. 

Fernando Tourinho de Omena Souza. j. 27.05.2015).”Desse modo, 

intime-se a parte exequente a fim de, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer 

aos autos o endereço da parte executada ou comprovação por meio da 

juntada de documentos que tentou localizar o endereço do 

executado.Após, conclusos para deliberação.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 105828 Nr: 3751-55.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: F Marques Pereira e Cia Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S M M Gaviolli Silva - ME, Silvia Mara Moreira 

Gaviolli Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA LEHNEN - OAB:10752, 

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.A parte exequente alega à fl. 55 que o executado se encontra em 

lugar incerto e não sabido, de modo que, requer a citação por edital.Por 

outro lado, considerando que a citação por edital só deve ser utilizada 

após o esgotamento de todas as vias possíveis de localização da parte, 

entendo que a parte exequente deve trazer aos autos prova de que tentou 

“diligenciar” quanto à localização da parte executada, dispondo a parte, na 

maioria das vezes, de condições para tanto. [...] Não pode o Juiz, para 

justificar a citação por edital, limitar-se a aceitar o argumento de que o réu 

se encontra em lugar incerto e não sabido sem que o autor tenha 

demonstrado a utilização de todos os meios necessários à sua 

localização, mormente quando a parte dispõe de meios para obter o 

endereço do réu, valendo-se, inclusive, de expedientes a serem 

encaminhados pelo Poder Judiciário a alguns órgãos oficiais. Nulidade do 

edital de citação. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”. 

(Apelação nº 0001839-61.2002.8.02.0001, 1ª Câmara Cível do TJAL, Rel. 

Fernando Tourinho de Omena Souza. j. 27.05.2015).”Desse modo, 

intime-se a parte exequente a fim de, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer 

aos autos o endereço da parte executada ou comprovação por meio da 

juntada de documentos que tentou localizar o endereço do 

executado.Após, conclusos para deliberação.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111406 Nr: 6773-24.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLEI CASAGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se da AÇÃO MONITÓRIA proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO, 

POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI 

OURO VERDE MT em face de ARLEI CASAGRANDE, todos qualificados 

nos autos em epígrafe.

Às fls. 64/65, acordo entabulado entre as partes.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em vista do aditivo do acordo celebrado às fls. 64/65, e por ser expressão 

de vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos 

HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos.

Por sua vez, suspenda-se o feito, na forma requerida, nos termos do 

artigo 922 do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo concedido para pagamento, intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o cumprimento do 

acordo, sob pena de concordância tácita.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93895 Nr: 2384-30.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elmiro Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.A parte exequente alega à fl. 63 que o executado se encontra em 

lugar incerto e não sabido, de modo que, requer a citação por edital.Por 

outro lado, considerando que a citação por edital só deve ser utilizada 

após o esgotamento de todas as vias possíveis de localização da parte, 

entendo que a parte exequente deve trazer aos autos prova de que tentou 

“diligenciar” quanto à localização da parte executada, dispondo a parte, na 

maioria das vezes, de condições para tanto. [...] Não pode o Juiz, para 

justificar a citação por edital, limitar-se a aceitar o argumento de que o réu 

se encontra em lugar incerto e não sabido sem que o autor tenha 

demonstrado a utilização de todos os meios necessários à sua 

localização, mormente quando a parte dispõe de meios para obter o 

endereço do réu, valendo-se, inclusive, de expedientes a serem 

encaminhados pelo Poder Judiciário a alguns órgãos oficiais. Nulidade do 

edital de citação. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”. 

(Apelação nº 0001839-61.2002.8.02.0001, 1ª Câmara Cível do TJAL, Rel. 

Fernando Tourinho de Omena Souza. j. 27.05.2015).”Desse modo, 

intime-se a parte exequente a fim de, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer 

aos autos o endereço da parte executada ou comprovação por meio da 

juntada de documentos que tentou localizar o endereço do 

executado.Após, conclusos para deliberação.Cumpra-se, expedindo o 
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necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 103413 Nr: 2392-70.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itau Seguros de Auto e Residencia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P O TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME, 

ELOI DARCI PILZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Carlos Van Cleef de 

Almeida Santos - OAB:SP 273.843, Marina Pepe Ribeiro Barbosa - 

OAB:332422, Michaelis da Silva Oliveira - OAB:342.040/SP, Paulo 

Fernando Lopes de Almeida - OAB:305877, Renata Cristina 

Pastorino Guimarães Ribeiro - OAB:OAB/SP 197.485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 82904 Nr: 727-87.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCdT, GTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES PEREIRA 

CARDOSO - OAB:125702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta por G. T. S. 

representado por MONIQUE CINTIA DE TOLEDO em face de PAULO 

SANTANA SOARES, todos qualificados nos autos em epígrafe.

Às fls. 47/49, acordo entabulado entre as partes.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em vista do aditivo do acordo celebrado às fls. 47/49, e por ser expressão 

de vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos 

HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos.

Por sua vez, suspenda-se o feito, na forma requerida, nos termos do 

artigo 922 do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo concedido para pagamento, intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o cumprimento do 

acordo, sob pena de concordância tácita.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111808 Nr: 6945-63.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Herminio Pedro Taffarel, Olga Salvagni 

Taffarel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:SP 239.437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o requerimento de fl. 260, uma vez que a audiência de conciliação 

somente não será realizada se houver manifestação expressa de ambas 

as partes no desinteresse na realização desta, a teor do disposto no 

artigo 334, § 4º, inciso I do Código de Processo Civil.

Oportuno registrar que a ausência injustificada do autor ou do réu na 

audiência de conciliação é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo punida com multa, em observância ao § 8º do citado artigo.

Assim, mantenho a audiência anteriormente designada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78910 Nr: 2135-50.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Reis dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Mantenho a decisão de fl. 76.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86940 Nr: 3042-88.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bolivar Transportes Ltda, Bolivar Borges 

Machado, Marivone de Almeida Greff

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

Visto que, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 3004 Nr: 14-50.1994.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lotário Heller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Tadeu Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliseu Eduardo Dallagnol - 

OAB:MT 2.814, Luiz Emidio Dantas Junior - OAB:7400-MT, Sabino 

Dallagnol Neto - OAB:7.727-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Dorival de Mattos - 

OAB:MT 13.477-A
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 (...) Neste sentido: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. 

EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 

REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. A atribuição de efeitos 

infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em 

casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de 

qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. 2. A 

contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao 

acórdão, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, que 

dificultam ou impedem a sua compreensão, hipótese não configurada no 

caso concreto. 3. No caso dos autos, não existem os defeitos apontados 

pelo embargante, mas, apenas, entendimento contrário à sua pretensão 

recursal, de modo que é manifesta a intenção de rever os pontos 

analisados no aresto embargado. Assim, o embargante objetiva apenas o 

reexame da causa com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o 

que é inviável em sede de embargos de declaração. 4. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1179144/SP, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 

13/05/2013)” Ante o exposto, REJEITO IN TOTUM os presentes embargos 

declaratórios opostos às fls. 276/283, mantendo a decisão de fls. 240/244 

incólume em seus termos, por seus próprios fundamentos. Em relação à 

comunicação da interposição de agravo de instrumento às fls. 309/327, 

em juízo de retratação, mantenho a decisão agravada por seus próprios 

baldrames. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51289 Nr: 2322-63.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Baggio Máquinas Agricolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Luiz Piassanti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Gavioli Fachini - 

OAB:MT 5425-B, Mateus Menegon - OAB:11229 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a Dra. DAIANE DOS SANTOS SILVA para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 50569 Nr: 1623-72.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martinho Dall Oglio Junior, Vera Arantes 

Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiane dos Santos Silva - 

OAB:17.824-0 MT, Fabiano Gavioli Fachini - OAB:MT 5425-B, 

Fernanda Gavioli Fachini - OAB:11032/MT, Mateus Menegon - 

OAB:11229 - B

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a Dra. DAIANE DOS SANTOS SILVA para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79685 Nr: 2799-81.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Alves de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvano Rodrigues Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:15154, Jaqueline Peres Lessi - 

OAB:15.343/OABMT

 Vistos. Cuida-se de ação rescisão contratual c/c reintegração de posse 

de bem imóvel ajuizada por Renato Alves de Freitas em face de Silvano 

Rodrigues Pereira, estando ambos devidamente qualificados nos autos. 

Juntaram documentos. Na presente solenidade foi celebrado acordo nos 

termos acima explicitado. É o relatório. Decido. Ante a composição 

amigável em audiência, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente processo, com 

fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Isento as partes de 

eventuais custas remanescentes, nos termos do artigo 90, § 3º, do Código 

de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, ao arquivo com cautelas de 

praxe. Publicada em audiência. Registre-se. Saem os presentes já 

intimados. Cumpra-se. Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000022-04.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PADILHA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON DIAS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Numero do Processo: 

1000022-04.2017.8.11.0086 EXEQUENTE: GILBERTO PADILHA - EPP 

EXECUTADO: ADILSON DIAS SANTOS Vistos etc. Intime-se o reclamante 

para apresentar o endereço correto no prazo de 05 dias, em consonância 

com Id. 9966764. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010123-20.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE ALMEIDA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA NEVES DE SOUSA OAB - MT0014329A (ADVOGADO(A))

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

Vistos etc. Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos. Em nada 

sendo requerido arquivem-se os autos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010125-87.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE ALMEIDA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA NEVES DE SOUSA OAB - MT0014329A (ADVOGADO(A))

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

Vistos etc. Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos. Em nada 

sendo requerido, arquivem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010318-68.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ARIOSVALDO GOMES DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MALU MACEDO MALLMANN OAB - MT21511/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010318-68.2014.8.11.0086 

REQUERENTE: ARIOSVALDO GOMES DE SIQUEIRA REQUERIDO: SKY 

BRASIL SERVICOS LTDA Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Por não haver vícios que 

possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado do mérito, posto que as provas dos 

autos são suficientes para a solução da lide, portanto, dispensável dilação 

probatória (art. 335, I do CPC). Não há complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de Ação Declaratória de 

inexistência de Débito c.c. Pedido de Refaturamento de Faturas, Nulidade 

de Cláusula Contratual e Danos Morais proposta por Ariosvaldo Gomes de 

Siqueira em desfavor de Sky Brasil Serviços Ltda. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão ao Reclamante. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito (CPC art. 373 I e 

II). Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código 

de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Pois bem, narra o Reclamante que é assinante do serviço de TV por 

assinatura ofertado pela Reclamada há mais de 7 (sete) anos, aduz que 

vem sofrendo aumentos supostamente abusivos nas mensalidades, que 

no ano de 2013 os valores das faturas nunca foram equânimes e que em 

janeiro de 2014 solicitou a Reclamada a alteração do pacote de canais, 

oportunidade em que lhe fora informado que o valor das faturas passaria 

a ser R$ 369,70 (trezentos e sessenta e nove reais e setenta centavos) 

fixo, mas que nos meses de janeiro e fevereiro de 2014 as faturas tiveram 

os valores de R$ 376,17 e 461,01, respectivamente, o que ensejou a 

propositura da presenta ação. Em sua peça contestatória a Reclamada 

argumenta que o Reclamante habitualmente realiza os pagamentos das 

faturas em atraso, consoante espelhos que trouxe anexados e que, além 

disso, o Reclamante solicitou alterações no pacote de canais, o que faz 

variar o valor das faturas e combate os pedidos de repetição de indébito e 

de indenização por danos morais. De toda forma, verifico que o 

Reclamante não instruiu os autos com elementos suficientes para melhor 

análise da demanda, isto é, não trouxe com a inicial informações 

inequívocas do alegado, vejo que estão ausentes os elementos que 

comprovem a existência de defeito na prestação do serviço, trazendo o 

Reclamante meras alegações destituídas de provas. O Reclamante 

apresenta diversas faturas, mas nem todas possuem o seu respectivo 

comprovante de pagamento e alguns estão completamente ilegíveis, 

tornando tarefa impossível saber se as faturas foram adimplidas no prazo. 

A cláusula 4.9 do contrato apresentado dispõe sobre a aplicação de multa 

de 2% sobre o valor principal em caso de atraso, mais juros de mora. 

Entretanto, o Reclamante não comprova que efetuou os pagamentos em 

dia. O Reclamante fundamenta seu pleito com base nas faturas de janeiro 

e fevereiro de 2014 que vieram a maior, requerendo o refaturamento e 

repetição do indébito, entretanto, também não há nos autos o comprovante 

de pagamento da fatura de dezembro de 2013, não sendo possível 

presumir que fora paga no prazo e que não houve incidência de juros e 

correção monetária, bem como comprova que a fatura de janeiro de 2014 

foi paga com seis dias de atraso, sobre a qual obviamente incide os 

encargos previstos no contrato. Anoto, por fim, que as faturas 

apresentadas com a impugnação estão todas com os valores abaixo de 

R$ 369,70 (trezentos e setenta e nove reais e setenta centavos), não 

havendo que se falar em cobrança indevida. Desta maneira, o Reclamante 

não comprova o fato constitutivo do seu direito, e nesse campo, embora 

possível a inversão do ônus da prova, consoante autoriza o Código de 

Defesa do Consumidor no art. 6º, inciso VIII, não é viável a transferência 

de tal encargo à parte Reclamada, pois o ordenamento jurídico não permite 

a exigência de prova de conteúdo negativo. Cabe sinalizar que as provas 

que se submetem à inversão do ônus da prova são aquelas cuja produção 

não é possível ao consumidor, ou sua produção lhe seria extremamente 

penosa. Não sendo o caso, impera a regra estabelecida no art. 333, I, do 

CPC, qual seja, compete ao Reclamante positivar o fato constitutivo de seu 

direito. Colaciono julgado neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INAPLICABILIDADE DA 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE PEDIDO E DE INÍCIO DE 

PROVAS - INTELIGÊNCIA DO ART. 333 DO CPC - RESCISÃO 

CONTRATUAL - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS - DANO MORAL - 

MERO ABORRECIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO 

- CABIMENTO. Incabível a inversão do ônus da prova, porquanto não 

requerido pelo interessado e nem demonstrada, pelo mesmo, a existência 

de início de provas de suas alegações. A simples ocorrência de um fato, 

sem que resulte maiores prejuízos à parte, não é capaz de gerar prejuízo 

de ordem moral, pois a despeito do desgaste emocional e do dissabor 

experimentados pela parte autora e ainda que tenha havido falha na 

relação dos contratantes, com a consequente rescisão do contrato, fato é 

que tal evento não é capaz, por si só, de dar ensejo à configuração de um 

verdadeiro abalo de ordem moral. Considerando o real trabalho 

desenvolvido pelo advogado do autor, e em especial a possibilidade de 

que o proveito relativo à demanda possa não ser significativo a ponto de 

permitir a remuneração digna de seu patrono, cabível a fixação da verba 

honorária no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais). Destarte, a 

possibilidade de inverter o ônus da prova, naquelas especiais 

circunstâncias que o CDC autoriza, quais sejam, quando a alegação for 

verossímil ou for o consumidor hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiência, não permite transferir automaticamente ao 

fornecedor, em qualquer circunstância, a obrigação de contraposição 

probatória negativa. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos 

pedidos, posto que, não havendo provas do suposto ato ilícito perpetrado, 

não vislumbro conduta ilícita da Reclamada. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para homologação conforme preceitua o 

artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intime-se. Ana Lídia do Carmo Ribeiro 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010594-36.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAITE MARTINA SANTANA E SANTOS BENEVIDES OAB - MT21954/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO MASTER VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE ZORTEA ANTUNES OAB - MT17001/O-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA OAB - MT0007216A 

(ADVOGADO(A))

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT0011405A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010594-36.2013.8.11.0086 

REQUERENTE: LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: AUTO 

MASTER VEICULOS LTDA. Vistos, etc. Como se trata de penhora em 

dinheiro e considerando a pauta de audiência bastante congestionada, 

acato o pedido e intime-se a requerida para apresentar, em 15 dias, 

embargos. Cancele-se a audiência. Quanto a exclusão da Saga Pantanal, 

esta já fora realizada, assim, não conheço do pedido. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

11 de dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010050-09.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOS SANTOS FEITOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010050-09.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ANTONIO DOS SANTOS FEITOZA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória 

(art. 355, I CPC). Não vislumbro complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de Ação de Indenização 

por Danos Morais proposta por Antonio dos Santos Feitoza em desfavor 

de Vivo S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão ao Reclamante. A solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Noticia o Reclamante 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pela Reclamada por débitos que alega desconhecer, afirmando não 

possuir relação jurídica com a Reclamada. No entanto, em contestação, a 

Reclamada combateu as alegações do Reclamante e apresentou provas 

suficientes da existência do débito por meio do contrato devidamente 

assinado pelo Reclamante, a prova de pagamentos de faturas pretéritas, 

bem como de que o terminal telefônico esteve instalado nesta cidade, no 

mesmo endereço informado na petição inicial, o que demonstra a 

regularidade da contratação do serviço de telefonia. Há de se anotar, 

entrementes, que não houve impugnação específica dessas informações, 

a impugnação à contestação acostada a estes autos é deveras genérica 

e idêntica a outras apresentadas em diversos processos em trâmite neste 

Juizado. Quanto ao débito, comprovada a relação jurídica entre as partes, 

não há nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não 

há comprovante do seu adimplemento, desta forma, a negativação do 

nome da Reclamante não só é legítima como agiu o Reclamado no 

exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se desincumbiu o 

Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, 

não só para atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo 

Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção que surge do conjunto 

probatório. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 

pretensão autoral. Do pedido contraposto Neste aspecto, verifico que 

razão assiste à Reclamada, o que faz procedente o pedido contraposto 

formulado. O Reclamante não obteve êxito em demonstrar que o débito 

estava adimplido, e, estando referida fatura em aberto até a presente data, 

necessário se faz que o Reclamante pague a Reclamada o valor de R$ 

4.804,76 (quatro mil oitocentos e quatro reais e setenta e seis centavos). 

Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da pretensão do 

Reclamante e a procedência do pedido contraposto. Ainda, analisando o 

conjunto probatório, resta caracterizada a litigância de má fé, nos termos 

do artigo 80, II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se 

demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real 

ao direito supostamente afetado. Cito recente julgado da E. Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA 1 Recurso Inominado: 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 

(...) (...). VOTO: Colendos Pares; Conheço do recurso inominado, pois 

preenchidos os requisitos de admissibilidade. O Juízo de origem analisou 

com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito 

corretamente, fazendo justiça no caso em apreço. Acresço, por oportuno, 

ser flagrante a má-fé da consumidora, na tentativa de alterar a verdade 

dos fatos, porquanto na exordial afirma não possuir nenhum vínculo com a 

empresa Recorrida (...) (...)Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que a Consumidora/Recorrente, na tentativa de se eximir de 

suas obrigações, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a 

verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no 

artigo 80 do CPC. Consigno que o Judiciário está abarrotado de 

processos, e ações como esta impedem todos prestadores de serviço à 

sociedade, de agilizar o andamento das demandas daqueles que 

realmente tiveram tolhido algum direito e que buscam aqui solucionar ou 

amenizar situações em que não foi possível resolver em suas vidas 

privadas. E se o Poder Judiciário não está dando à sociedade respostas 

mais céleres, a culpa também é daqueles que ingressam com ações 

desnecessárias e ludibriosas, situação com a qual esta e. Turma Recursal 

não pode tolerar. Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida 

pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com 

os acréscimos constantes na ementa: “Art. 46. O julgamento em segunda 

instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do 

processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for 

confirmada pelos ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª 

TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA 5 próprios fundamentos, a súmula do 

julgamento servirá de acórdão.” VOTO, pois, por NEGAR PROVIMENTO AO 

RECURSO. REVOGO os benefícios da assistência judiciária gratuita 

outrora concedida a Recorrente LETISSIA ROSA DA SILVA, e nos termos 

do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais, condeno-a o pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 

55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa. É como voto. 

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA JUÍZA DE DIREITO – 

RELATORA. (Procedimento do Juizado Especia l  Cível 

356527020158110002/2017, , Turma Recursal Única, Julgado em 

15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Como é sabido, não há 

relação entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, 

consoante se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que 

excepciona claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença 

de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de 

advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, 

o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, condenando o Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, condeno-o ao pagamento das 

custas do processo e a pagar a Reclamada o valor correspondente à 

multa de 2% (dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% 

(dez por cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, 

de acordo com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para que o 
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Reclamante pague a Reclamada o valor de R$ 4.804,76 (quatro mil 

oitocentos e quatro reais e setenta e seis centavos), acrescido dos 

respectivos juros e correção monetária, com resolução do mérito, nos 

moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Opino, ainda, 

pela revogação da decisão que antecipou em parte os efeitos da tutela. 

Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, publique-se. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010084-81.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA MELO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010084-81.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA HELENA MELO DE ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória 

(art. 355, I CPC). A princípio, opino pelo afastamento da preliminar de 

incompetência do juízo por necessidade de exame grafotécnico, posto que 

a semelhança das assinaturas nos documentos apresentados com a 

petição inicial e com a defesa dispensa aludido recurso. Trata-se de Ação 

de Indenização por Danos Morais proposta por Maria Helena Melo de 

Almeida em desfavor de Vivo S.A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

a Reclamante. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Noticia a Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada por débitos que alega 

desconhecer, afirmando não possuir relação jurídica com a Reclamada. No 

entanto, em contestação, a Reclamada combateu as alegações da 

Reclamante e apresentou provas suficientes da existência do débito por 

meio do contrato devidamente assinado pela Reclamante e cópias dos 

seus documentos pessoais, bem como de que o terminal telefônico está 

instalado nesta cidade, no mesmo endereço informado na petição inicial, o 

que demonstra a regularidade da contratação do serviço de telefonia. Há 

de se anotar, entrementes, que não houve impugnação específica dessas 

informações, a impugnação à contestação acostada a estes autos é 

deveras genérica e idêntica a outras apresentadas em diversos 

processos em trâmite neste Juizado. Quanto ao débito, comprovada a 

relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios de ilicitude na 

anotação restritiva, bem como não há comprovante do seu adimplemento, 

desta forma, a negativação do nome da Reclamante não só é legítima 

como agiu a Reclamada no exercício regular do seu direito. Nesse 

contexto, não se desincumbiu a Reclamante de provar que os fatos 

ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao disposto 

no art. 373, I, do Código de Processo Civil, mas, especialmente, para 

derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Essas premissas 

forçam a reconhecer a improcedência da pretensão autoral. Do pedido 

contraposto Neste aspecto, verifico que razão assiste à Reclamada, o que 

faz procedente o pedido contraposto formulado. A Reclamante não obteve 

êxito em demonstrar que o débito estava adimplido, e, estando referida 

fatura em aberto até a presente data, necessário se faz que a Reclamante 

pague a Reclamada o valor de R$ 210,36 (duzentos e dez reais e trinta e 

seis centavos). Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência 

da pretensão da Reclamante e a procedência do pedido contraposto. 

Ainda, analisando o conjunto probatório, resta caracterizada a litigância de 

má fé, nos termos do artigo 80, II, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente 

qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente afetado. Cito recente 

julgado da E. Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA 

1 Recurso Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA 

Recorrida: NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA 

DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (...) (...). VOTO: 

Colendos Pares; Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os 

requisitos de admissibilidade. O Juízo de origem analisou com percuciência 

as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo 

justiça no caso em apreço. Acresço, por oportuno, ser flagrante a má-fé 

da consumidora, na tentativa de alterar a verdade dos fatos, porquanto na 

exordial afirma não possuir nenhum vínculo com a empresa Recorrida (...) 

(...)Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que a 

Consumidora/Recorrente, na tentativa de se eximir de suas obrigações, 

tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. 

Consigno que o Judiciário está abarrotado de processos, e ações como 

esta impedem todos prestadores de serviço à sociedade, de agilizar o 

andamento das demandas daqueles que realmente tiveram tolhido algum 

direito e que buscam aqui solucionar ou amenizar situações em que não 

foi possível resolver em suas vidas privadas. E se o Poder Judiciário não 

está dando à sociedade respostas mais céleres, a culpa também é 

daqueles que ingressam com ações desnecessárias e ludibriosas, 

situação com a qual esta e. Turma Recursal não pode tolerar. Nestas 

circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, 

incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na 

ementa: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da 

ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e 

parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA 5 

próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.” 

VOTO, pois, por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. REVOGO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita outrora concedida a 

Recorrente LETISSIA ROSA DA SILVA, e nos termos do artigo 55 da Lei 

dos Juizados Especiais, condeno-a o pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, 

fixo em 15% sobre o valor da causa. É como voto. LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA JUÍZA DE DIREITO – RELATORA. (Procedimento 

do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Como 

é sabido, não há relação entre a gratuidade de justiça e a multa por 

litigância de má-fé, consoante se extrai da primeira parte do artigo 55 da 

Lei 9.099/95, que excepciona claramente o litigante de má-fé. Vejamos: 

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas 

e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. 

Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários 

de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do 

valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da 

causa”. (g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, condenando a 

Reclamante em litigância de má-fé e, por conseguinte, condeno-a ao 

pagamento das custas do processo e a pagar a Reclamada o valor 
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correspondente à multa de 2% (dois por cento) e honorários advocatícios 

no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa 

devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do Código de 

Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e pela PROCEDÊNCIA do pedido 

contraposto para que o Reclamante pague a Reclamada o valor de R$ 

210,36 (duzentos e dez reais e trinta e seis centavos), acrescido dos 

respectivos juros e correção monetária, com resolução do mérito, nos 

moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Opino, ainda, 

pela revogação da decisão que antecipou em parte os efeitos da tutela (id. 

n. 6505908). Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, publique-se. Ana Lídia do 

C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010430-32.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BENHUR ANTONIO GAMBETTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN DE MORAES WIECZOREK OAB - MT0021694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE 

NOVA MUTUM (EXECUTADO)

 

Vistos etc. Sem relatório. Primeiramente, verifica-se a ilegitimidade ativa da 

parte autora para executar o cheque, tendo em vista que não há endosso 

para sua pessoa na cártula, bem como o cheque foi devolvido pelo 31, 

estando inapto para proceder a execução por esta causa. 31 - Erro formal 

(sem data de emissão, com mês grafado numericamente, ausência de 

assinatura, não registro do valor por extenso). Ademais, se não bastasse 

isso, o cheque encontra-se prescrito. Conforme entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, a data que se inicia o 

prazo prescricional é aquela constante em local adequado para tanto na 

cártula e não outra constante do título. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DIREITO CAMBIÁRIO E PROTESTO 

EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. ORDEM DE PAGAMENTO À VISTA. CÁRTULA 

ESTAMPANDO, NO CAMPO ESPECÍFICO, DATA DE EMISSÃO DIVERSA DA 

PACTUADA PARA SUA APRESENTAÇÃO. CONSIDERA-SE, PARA 

CONTAGEM DO PRAZO DE APRESENTAÇÃO, AQUELA CONSTANTE NO 

ESPAÇO PRÓPRIO. PROTESTO, COM INDICAÇÃO DO EMITENTE DO 

CHEQUE COMO DEVEDOR, AINDA QUE APÓS O PRAZO DE 

APRESENTAÇÃO, MAS DENTRO DO PERÍODO PARA AJUIZAMENTO DE 

AÇÃO CAMBIAL DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. As teses a serem 

firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), 

são as seguintes: a) a pactuação da pós-datação de cheque, para que 

seja hábil a ampliar o prazo de apresentação à instituição financeira 

sacada, deve espelhar a data de emissão estampada no campo específico 

da cártula; b) sempre será possível, no prazo para a execução cambial, o 

protesto cambiário de cheque, com a indicação do emitente como 

devedor2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido. 

(REsp 1423464/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 27/05/2016) Não destoa o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acerca da 

questão: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – 

EMBARGOS DO DEVEDOR – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – 

CHEQUE – PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 (SEIS) MESES – TERMO INICIAL 

DO TÉRMINO DO PRAZO DE 30 DIAS PARA APRESENTAÇÃO, SENDO O 

TÍTULO DA MESMA PRAÇA - VÍCIO RECONHECIDO E SUPRIDO - 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL - INEXISTÊNCIA DE 

PRESCRIÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS. Verificada a existência de vício 

no acórdão recorrido, os embargos com caráter infringentes devem ser 

acolhidos para a devida retificação, devendo o Apelo ter seu normal 

prosseguimento. “O termo inicial de contagem do prazo prescricional da 

ação de execução do cheque pelo beneficiário é de 6 (seis) meses, 

prevalecendo, para fins de contagem do prazo prescricional de cheque 

pós-datado, a data oposta no espaço reservado para a data de emissão. 

(...).” (stj - AgRg no AREsp 312487/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo 

VillasBôas Cueva, , j. 25.03.2014).(ED 25343/2017, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 16/05/2017, Publicado no DJE 23/05/2017) Como se trata de 

cheque da mesma praça, Nova Mutum/MT, o prazo para a apresentação 

seria de 30 (trinta) dias, contados da data de expedição em local 

apropriado, devendo-se contar 06 (seis) meses a partir desta data. (arts. 

33 c.c 59, ambos da Lei 7.357/85). Nesse contexto, a ação cambial para a 

execução do cheque prescreveria em 28 de março de 2017, sendo a ação 

protocolada e distribuída somente no dia 17 de abril de 2017, estando 

prescrita a via executiva. Posto isto, Julgo Extinta a Demanda com 

Resolução do Mérito, com fundamento na prescrição da cártula (art. 332, § 

1º, c.c 487, parágrafo único do Código de Processo Civil), inibindo essa 

via executiva, podendo a parte autora optar pala ação de locupletamento, 

monitória ou de cobrança. Sem custas ou honorários. Em nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010123-20.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE ALMEIDA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA NEVES DE SOUSA OAB - MT0014329A (ADVOGADO(A))

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos. Em nada 

sendo requerido arquivem-se os autos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010125-87.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE ALMEIDA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA NEVES DE SOUSA OAB - MT0014329A (ADVOGADO(A))

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos. Em nada 

sendo requerido, arquivem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010252-93.2011.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE APARECIDA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER KLERISSON ROZAO OAB - MT0014571A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A OI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010252-93.2011.8.11.0086 

REQUERENTE: LEONICE APARECIDA CAMPOS REQUERIDO: BRASIL 

TELECOM S/A OI Vistos, etc. Dispenso o relatório com arrimo no artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença 

em face de Brasil Telecom S.A. (Oi S.A.). Pois bem, no dia 29 de junho 

2016, o Juízo da 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro, nos autos sob nº 0203711-65.2016.8.19.0001, deferiu o 

processamento da recuperação judicial da reclamada Oi S.A. e de outras 

seis empresas pertencentes ao mesmo grupo. A par disto, o Enunciado 51 

do FONAJE preleciona que: “Os processos de conhecimento contra 

empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial 
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devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título 

executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento 

oportuno, pela via própria”. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). 

Assim, diante a impossibilidade de prosseguir com a execução nesta via, 

com fundamento no artigo 51, inciso IV da Lei 9.099/95 e Enunciado 51 do 

FONAJE, opino pela extinção o processo sem resolução do mérito. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se certidão de crédito para 

habilitação perante o Juízo Universal. Após, remetam-se os autos ao 

arquivo com as cautelas e anotações necessárias. É o parecer que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Ana Lídia do 

C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 9 

de outubro de 2017 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010392-20.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA SARMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010392-20.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JESSICA SARMENTO DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código de Processo 

Civil. Por não haver vícios que possam obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado do mérito, 

uma vez que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, 

sendo, portanto, dispensável dilação probatória (art. 355, I CPC). Não 

vislumbro complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da questão 

controvertida. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização 

por Danos Morais proposta por Jéssica Sarmento da Silva em desfavor de 

Banco Bradescard S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a Reclamante. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Narra a Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pelo Reclamado por um débito que alega 

desconhecer e que tão inscrição restritiva lhe ocasionou danos de ordem 

moral. No entanto, em contestação, o Reclamado combateu as alegações 

da Reclamante e apresentou provas suficientes da existência de vínculo 

jurídico entre as partes por meio de um Termo de Adesão devidamente 

assinado por ela, o que demonstra a existência de relação jurídica entre 

as partes. Com relação aos documentos probantes apresentados pelo 

Reclamado, colaciono recente julgado da Turma Recursal do Estado de 

Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA 

R E C U R S A L  T E M P O R Á R I A  1  R e c u r s o  I n o m i n a d o : 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Quanto ao débito, comprovada a relação jurídica entre 

as partes, não há nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, 

bem como não há comprovante do seu adimplemento, desta forma, a 

negativação do nome da Reclamante não só é legítima como agiu o 

Reclamado no exercício regular do seu direito. Em outras palavras, não é 

suficiente que a Reclamante alegue que a anotação restritiva é indevida, 

cabe a ela apresentar o comprovante de pagamento do débito por se 

tratar se fato constitutivo do seu direito. Ademais, a vista da patente 

existência de liame jurídico entre a Reclamante e o Reclamado, a 

Reclamante não comprova o fato constitutivo do seu direito, e nesse 

campo, embora possível a inversão do ônus da prova, consoante autoriza 

o Código de Defesa do Consumidor no art. 6º, inciso VIII, não é viável a 

transferência de tal encargo ao Reclamado, pois o ordenamento jurídico 

não permite a exigência de prova de conteúdo negativo. Cabe sinalizar 

que as provas que se submetem à inversão do ônus da prova são 

aquelas cuja produção não é possível ao consumidor, ou sua produção 

lhe seria extremamente penosa. Não sendo o caso, impera a regra 

estabelecida no art. 373, I, do CPC, qual seja, compete a Reclamante 

positivar o fato constitutivo de seu direito. Colaciono julgado neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

AUSÊNCIA DE PEDIDO E DE INÍCIO DE PROVAS - INTELIGÊNCIA DO ART. 

333 DO CPC - RESCISÃO CONTRATUAL - DEVOLUÇÃO DOS VALORES 

PAGOS - DANO MORAL - MERO ABORRECIMENTO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - CABIMENTO. Incabível a inversão do 

ônus da prova, porquanto não requerido pelo interessado e nem 

demonstrada, pelo mesmo, a existência de início de provas de suas 

alegações. A simples ocorrência de um fato, sem que resulte maiores 

prejuízos à parte, não é capaz de gerar prejuízo de ordem moral, pois a 

despeito do desgaste emocional e do dissabor experimentados pela parte 

autora e ainda que tenha havido falha na relação dos contratantes, com a 

consequente rescisão do contrato, fato é que tal evento não é capaz, por 

si só, de dar ensejo à configuração de um verdadeiro abalo de ordem 

moral. Considerando o real trabalho desenvolvido pelo advogado do autor, 

e em especial a possibilidade de que o proveito relativo à demanda possa 

não ser significativo a ponto de permitir a remuneração digna de seu 

patrono, cabível a fixação da verba honorária no importe de R$ 800,00 

(oitocentos reais). Destarte, a possibilidade de inverter o ônus da prova, 

naquelas especiais circunstâncias que o CDC autoriza, quais sejam, 

quando a alegação for verossímil ou for o consumidor hipossuficiente, 

segundo as regras ordinárias de experiência, não permite transferir 

automaticamente ao fornecedor, em qualquer circunstância, a obrigação 

de contraposição probatória negativa. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência dos pedidos, posto que, não havendo provas do suposto 

ato ilícito perpetrado, não vislumbro conduta ilícita do Reclamado. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, com resolução do 

mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, publique-se. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 10 de outubro de 2017 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000597-12.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA JOAQUINA DA ROCHA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1000597-12.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CAMILA JOAQUINA 

DA ROCHA SILVA Endereço: RUAS DOS TUIUIUS, 988, QDA 11, LOTE 21, 

NOSSA SENHORA APARECIDA, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: DARGILAN BORGES CINTRA - 

MT0009150A POLO PASSIVO: Nome: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Endereço: SEPN 504 BLOCO A, ASA NORTE, 

BRASÍLIA - DF - CEP: 70730-521 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - SC0008927A Senhor(a): 

CAMILA JOAQUINA DA ROCHA SILVA Pelo presente, extraído dos autos 

da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para que compareça à Audiência de Conciliação designada, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

15/03/2019 Hora: 16:20 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço 

acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA 

MUTUM, 13 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010297-87.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDILBERTO PEDROSO DE ALMEIDA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA TIEPPO ROSSI OAB - MT0013828S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

COPLAR COMERCIAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

8010297-87.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 37.480,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: EDILBERTO PEDROSO DE 

ALMEIDA FILHO Endereço: Avenida AVENIDA DAS ARARAS, 334, N, 

CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: PATRICIA TIEPPO ROSSI - MT0013828S POLO PASSIVO: 

Nome: EBAZAR.COM.BR. LTDA Endereço: Avenida DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 3000, BONFIM, OSASCO - SP - CEP: 06210-170 Nome: COPLAR 

COMERCIAL LTDA - EPP Endereço: RUA LAGOA BONITA, 101, JARDIM 

IMPERADOR (ZONA LESTE), SÃO PAULO - SP - CEP: 03934-030 Nome: 

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA Endereço: Avenida 

MARTE, 489, ANDAR 1 PARTE A, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAÍBA 

- SP - CEP: 06541-005 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: EDUARDO 

CHALFIN - MT0020332S Senhor(a): EDILBERTO PEDROSO DE ALMEIDA 

FILHO Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que 

compareça à Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 15/03/2019 Hora: 

16:40 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. 

OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA 

MUTUM, 13 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 
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na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-53.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU LUNA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO(A))

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000258-53.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ELISEU LUNA PEREIRA REQUERIDO: CALCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA Vistos, etc. Dispenso 

o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A presente 

lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do CPC, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução para a 

produção de novas provas. Não vislumbro complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise das questões controvertidas. De início, opino pelo 

indeferimento do pedido de desistência da ação formulado sob a id. n. 

10236408, pois o presente caso se amolda à exceção prevista na parte 

final do enunciado n. 90 do FONAJE. Vejamos: “A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte - 

MG)”. Pois bem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Indenização por Danos Morais aforada por Eliseu Luna Pereira em 

desfavor de Calcard Administradora de Cartões de Crédito Ltda. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão ao Reclamante. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, pois, pela regra do Código de Processo Civil (art. 

373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Assim, noticia o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada por débito que alega 

desconhecer, aduzindo que tal anotação restritiva lhe ocasionou danos de 

ordem moral. No entanto, em contestação, a Reclamada combateu as 

alegações da inicial e apresentou provas suficientes da existência do 

débito por meio de um termo de adesão a cartão e documento de alteração 

cadastral devidamente assinados pelo Reclamante, bem como faturas e 

cópia de seus documentos pessoais, o que demonstra a regularidade da 

contratação do serviço. Com relação aos documentos probantes 

apresentados pela Reclamada, colaciono recente julgado da Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA 1 Recurso Inominado: 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Portanto, comprovada a relação jurídica entre as 

partes, não há nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem 

como não há comprovante do seu adimplemento, assim, a negativação do 

nome do Reclamante não só é legítima como agiu o Reclamado no 

exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se desincumbiu o 

Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, 

não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, mas, principalmente, para derruir a presunção que surge 

do conjunto probatório. Essas premissas forçam a reconhecer a 

improcedência da pretensão autoral. Por fim, da análise de todo o conjunto 

probatório, resta caracterizada a litigância de má fé, nos termos do artigo 

80, inciso II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa 

a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito 

supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO 

MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, condenando o Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar a Reclamada o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 

com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, 

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, publique-se. Ana Lídia do 

C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 16 de outubro 

de 2017 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 42484 Nr: 1862-47.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Masson de Mello, Deise Cristiane Schneider 

Teckio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Leopoldo Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Ely de Queiroz - 

OAB:OAB/MT 3.751, Roberto Euripedes da Silva Junior - OAB:MT 

18049

 Vistos, etc.

De proêmio, alterem-se, pois, a capa dos autos e o Sistema Apolo, 

fazendo constar Rodrigo Masson de Mello e Deise Cristiane Schneider 

Téckio como parte Exequente e Marcos Leopoldo Santana como parte 

Executada, nos ditames da decisão à fl. 79.

No tocante aos embargos à execução apresentados pelo Executado, 

verifica-se segurança do juízo pelo Auto de Penhora, Avaliação e 

Depósito à fl. 98, ao tempo da apresentação, de modo que satisfeito os 

requisitos do art. 53, § 1°, da Lei n. 9.099/95 c.c. o Enunciado n. 117 do 

Fórum Nacional de Juizados Especiais.

Desta forma, nos termos do art. 920, I, do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte Embargada para que, querendo, no prazo legal de 15 

(quinze) dias, apresente impugnação.

 De mais a mais, sem prejuízo do delineado supra e sendo possível a 

conciliação, designe a Secretaria Judicial data para realização da 

solenidade, intimando-se as partes.

 Após, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000597-12.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA JOAQUINA DA ROCHA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

PROCESSO n. 1000597-12.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: CAMILA JOAQUINA DA ROCHA SILVA Endereço: RUAS DOS 

TUIUIUS, 988, QDA 11, LOTE 21, NOSSA SENHORA APARECIDA, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

DARGILAN BORGES CINTRA - MT0009150A POLO PASSIVO: Nome: 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Endereço: 

SEPN 504 BLOCO A, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70730-521 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI 

- SC0008927A Senhor(a): REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Pelo presente, extraído dos 

autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a CITAÇÃO de 

Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizado no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas, bem 

como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de conciliação 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação 

Data: 15/03/2019 Hora: 16:20 , a ser realizada na sede do juízo, no 

endereço acima indicado. ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a 

respectiva carta de preposição e demais atos constitutivos, sob pena de 

revelia. A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais NOVA MUTUM, 13 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010297-87.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDILBERTO PEDROSO DE ALMEIDA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA TIEPPO ROSSI OAB - MT0013828S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

COPLAR COMERCIAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

PROCESSO n. 8010297-87.2017.8.11.0086 Valor da causa: R$ 37.480,00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: EDILBERTO 

PEDROSO DE ALMEIDA FILHO Endereço: Avenida AVENIDA DAS 

ARARAS, 334, N, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: PATRICIA TIEPPO ROSSI - MT0013828S 

POLO PASSIVO: Nome: EBAZAR.COM.BR. LTDA Endereço: Avenida DAS 

NAÇÕES UNIDAS, 3000, BONFIM, OSASCO - SP - CEP: 06210-170 Nome: 

COPLAR COMERCIAL LTDA - EPP Endereço: RUA LAGOA BONITA, 101, 

JARDIM IMPERADOR (ZONA LESTE), SÃO PAULO - SP - CEP: 03934-030 
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Nome: MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA Endereço: Avenida 

MARTE, 489, ANDAR 1 PARTE A, ALPHAVILLE, SANTANA DE PARNAÍBA 

- SP - CEP: 06541-005 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: EDUARDO 

CHALFIN - MT0020332S Senhor(a): REQUERIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA, 

COPLAR COMERCIAL LTDA - EPP, MERCADOPAGO COM. 

REPRESENTACAO LTDA Pelo presente, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a CITAÇÃO de Vossa 

Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizado no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas, bem 

como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de conciliação 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação 

Data: 15/03/2019 Hora: 16:40 , a ser realizada na sede do juízo, no 

endereço acima indicado. ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a 

respectiva carta de preposição e demais atos constitutivos, sob pena de 

revelia. A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais NOVA MUTUM, 13 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010226-85.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010226-85.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: FAGNER MENDES DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. Com 

efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção 

da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, 

restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. 

n. 12516017] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, o Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 16427418], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Considerando que a procuração aportada aos autos não possui poderes 

específicos para levantamento de valores, intime-se o Reclamante para, 

no prazo de 10 dias, apresentar nova procuração ou informar dados 

bancários em seu nome. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial 

para levantamento do valor depositado, ficando este condicionado a 

apresentação de procuração com poderes específicos para levantamento 

de alvará ou, ainda, a indicação de conta em nome da parte autora. 

Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC 

comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o 

levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de 

M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 10 de dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010407-91.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIMARA SEBASTIANA DA CRUZ MORALECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER KLERISSON ROZAO OAB - MT0014571A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010407-91.2014.8.11.0086 

REQUERENTE: CLAUDIMARA SEBASTIANA DA CRUZ MORALECO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório 

consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os 

autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação 

da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da obrigação [id. n. 9566590] considerando que o valor se 

encontra depositado em conta judicial, a Reclamante concorda com o 

montante e informou os dados bancários para transferência da quantia [id. 

n. 16564377], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 
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possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 10 de dezembro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010252-93.2011.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE APARECIDA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER KLERISSON ROZAO OAB - MT0014571A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A OI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010252-93.2011.8.11.0086 

REQUERENTE: LEONICE APARECIDA CAMPOS REQUERIDO: BRASIL 

TELECOM S/A OI Vistos, etc. Dispenso o relatório com arrimo no artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença 

em face de Brasil Telecom S.A. (Oi S.A.). Pois bem, no dia 29 de junho 

2016, o Juízo da 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro, nos autos sob nº 0203711-65.2016.8.19.0001, deferiu o 

processamento da recuperação judicial da reclamada Oi S.A. e de outras 

seis empresas pertencentes ao mesmo grupo. A par disto, o Enunciado 51 

do FONAJE preleciona que: “Os processos de conhecimento contra 

empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial 

devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título 

executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento 

oportuno, pela via própria”. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). 

Assim, diante a impossibilidade de prosseguir com a execução nesta via, 

com fundamento no artigo 51, inciso IV da Lei 9.099/95 e Enunciado 51 do 

FONAJE, opino pela extinção o processo sem resolução do mérito. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se certidão de crédito para 

habilitação perante o Juízo Universal. Após, remetam-se os autos ao 

arquivo com as cautelas e anotações necessárias. É o parecer que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Ana Lídia do 

C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 9 

de outubro de 2017 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010392-20.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA SARMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010392-20.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JESSICA SARMENTO DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código de Processo 

Civil. Por não haver vícios que possam obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado do mérito, 

uma vez que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, 

sendo, portanto, dispensável dilação probatória (art. 355, I CPC). Não 

vislumbro complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da questão 

controvertida. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização 

por Danos Morais proposta por Jéssica Sarmento da Silva em desfavor de 

Banco Bradescard S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a Reclamante. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Narra a Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pelo Reclamado por um débito que alega 

desconhecer e que tão inscrição restritiva lhe ocasionou danos de ordem 

moral. No entanto, em contestação, o Reclamado combateu as alegações 

da Reclamante e apresentou provas suficientes da existência de vínculo 

jurídico entre as partes por meio de um Termo de Adesão devidamente 

assinado por ela, o que demonstra a existência de relação jurídica entre 

as partes. Com relação aos documentos probantes apresentados pelo 

Reclamado, colaciono recente julgado da Turma Recursal do Estado de 

Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA 

R E C U R S A L  T E M P O R Á R I A  1  R e c u r s o  I n o m i n a d o : 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Quanto ao débito, comprovada a relação jurídica entre 

as partes, não há nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, 

bem como não há comprovante do seu adimplemento, desta forma, a 

negativação do nome da Reclamante não só é legítima como agiu o 

Reclamado no exercício regular do seu direito. Em outras palavras, não é 

suficiente que a Reclamante alegue que a anotação restritiva é indevida, 

cabe a ela apresentar o comprovante de pagamento do débito por se 

tratar se fato constitutivo do seu direito. Ademais, a vista da patente 

existência de liame jurídico entre a Reclamante e o Reclamado, a 

Reclamante não comprova o fato constitutivo do seu direito, e nesse 

campo, embora possível a inversão do ônus da prova, consoante autoriza 

o Código de Defesa do Consumidor no art. 6º, inciso VIII, não é viável a 

transferência de tal encargo ao Reclamado, pois o ordenamento jurídico 

não permite a exigência de prova de conteúdo negativo. Cabe sinalizar 

que as provas que se submetem à inversão do ônus da prova são 

aquelas cuja produção não é possível ao consumidor, ou sua produção 

lhe seria extremamente penosa. Não sendo o caso, impera a regra 

estabelecida no art. 373, I, do CPC, qual seja, compete a Reclamante 

positivar o fato constitutivo de seu direito. Colaciono julgado neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 
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MATERIAIS - INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

AUSÊNCIA DE PEDIDO E DE INÍCIO DE PROVAS - INTELIGÊNCIA DO ART. 

333 DO CPC - RESCISÃO CONTRATUAL - DEVOLUÇÃO DOS VALORES 

PAGOS - DANO MORAL - MERO ABORRECIMENTO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - CABIMENTO. Incabível a inversão do 

ônus da prova, porquanto não requerido pelo interessado e nem 

demonstrada, pelo mesmo, a existência de início de provas de suas 

alegações. A simples ocorrência de um fato, sem que resulte maiores 

prejuízos à parte, não é capaz de gerar prejuízo de ordem moral, pois a 

despeito do desgaste emocional e do dissabor experimentados pela parte 

autora e ainda que tenha havido falha na relação dos contratantes, com a 

consequente rescisão do contrato, fato é que tal evento não é capaz, por 

si só, de dar ensejo à configuração de um verdadeiro abalo de ordem 

moral. Considerando o real trabalho desenvolvido pelo advogado do autor, 

e em especial a possibilidade de que o proveito relativo à demanda possa 

não ser significativo a ponto de permitir a remuneração digna de seu 

patrono, cabível a fixação da verba honorária no importe de R$ 800,00 

(oitocentos reais). Destarte, a possibilidade de inverter o ônus da prova, 

naquelas especiais circunstâncias que o CDC autoriza, quais sejam, 

quando a alegação for verossímil ou for o consumidor hipossuficiente, 

segundo as regras ordinárias de experiência, não permite transferir 

automaticamente ao fornecedor, em qualquer circunstância, a obrigação 

de contraposição probatória negativa. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência dos pedidos, posto que, não havendo provas do suposto 

ato ilícito perpetrado, não vislumbro conduta ilícita do Reclamado. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, com resolução do 

mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, publique-se. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 10 de outubro de 2017 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-53.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU LUNA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO(A))

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000258-53.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ELISEU LUNA PEREIRA REQUERIDO: CALCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA Vistos, etc. Dispenso 

o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A presente 

lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do CPC, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução para a 

produção de novas provas. Não vislumbro complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise das questões controvertidas. De início, opino pelo 

indeferimento do pedido de desistência da ação formulado sob a id. n. 

10236408, pois o presente caso se amolda à exceção prevista na parte 

final do enunciado n. 90 do FONAJE. Vejamos: “A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte - 

MG)”. Pois bem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Indenização por Danos Morais aforada por Eliseu Luna Pereira em 

desfavor de Calcard Administradora de Cartões de Crédito Ltda. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão ao Reclamante. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, pois, pela regra do Código de Processo Civil (art. 

373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Assim, noticia o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada por débito que alega 

desconhecer, aduzindo que tal anotação restritiva lhe ocasionou danos de 

ordem moral. No entanto, em contestação, a Reclamada combateu as 

alegações da inicial e apresentou provas suficientes da existência do 

débito por meio de um termo de adesão a cartão e documento de alteração 

cadastral devidamente assinados pelo Reclamante, bem como faturas e 

cópia de seus documentos pessoais, o que demonstra a regularidade da 

contratação do serviço. Com relação aos documentos probantes 

apresentados pela Reclamada, colaciono recente julgado da Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA 1 Recurso Inominado: 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Portanto, comprovada a relação jurídica entre as 

partes, não há nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem 

como não há comprovante do seu adimplemento, assim, a negativação do 

nome do Reclamante não só é legítima como agiu o Reclamado no 

exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se desincumbiu o 

Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, 

não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, mas, principalmente, para derruir a presunção que surge 

do conjunto probatório. Essas premissas forçam a reconhecer a 

improcedência da pretensão autoral. Por fim, da análise de todo o conjunto 

probatório, resta caracterizada a litigância de má fé, nos termos do artigo 

80, inciso II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa 

a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito 

supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO 

MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 
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se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, condenando o Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar a Reclamada o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 

com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, 

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, publique-se. Ana Lídia do 

C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 16 de outubro 

de 2017 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 121877 Nr: 4524-66.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Antonio de Lima - 

OAB:MT 7.303-A

 Vistos.

 Como não foram arguidas preliminares e por verificar que não estão 

presentes circunstâncias que ensejam a absolvição sumária do acusado 

nos termos do art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, e ainda por 

inexistir outras questões de ordem material ou processual que possam 

impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento com a 

devida instrução processual.

Assim, designo o dia 09 de janeiro de 2019, às 15h00min, para realização 

da audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se o acusado e as testemunhas arroladas pela Acusação e 

Defesa a comparecerem ao ato, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 75047 Nr: 3600-31.2013.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kayson Falcão Locatelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Antonio Batistão - 

OAB:MT0016904

 Ante o exposto, reconheço antecipadamente a prescrição da pretensão 

retroativa do delito em questão, razão pela qual JULGO E DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Kayson Falcão Locatelli, 

devidamente qualificado nestes autos, com fulcro no artigo 107, inciso IV, 

do Código Penal. Publique-se, registre-se e intimem-se, observando-se 

quanto ao acusado a desnecessidade de sua intimação pessoal, bastando 

que se dê na pessoa de advogado constituído ou de Defensor Público que 

poderá ser nomeado apenas para esse ato, conforme prevê o artigo 1387 

da CNGC.Após o transito em julgado, arquive-se, observadas as baixas 

de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112702 Nr: 6607-52.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ederson Amaral Hebel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Rodrigues de Freitas 

Junior - OAB:MT 20.055, Lucimar Rodrigues de Freitas Valerio - 

OAB:MT 18.267

 Vistos.

Considerando manifestação Ministerial de fl. 34, informando que o 

reeducando reside em Lucas do Rio Verde/MT e que a competência dos 

Processos Executivos de Penas se altera de acordo com o domicílio do 

recuperando ou de acordo com o lugar onde estiver recolhido, declino da 

competência deste Juízo em favor do Juízo de Execuções Penais da 

Lucas do Rio Verde/MT.

 Ademais, cancelo audiência outrora aprazada.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa e após, remetam-se os autos à 

Vara de Execuções Penais de Lucas do Rio Verde/MT.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112164 Nr: 7111-95.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edemar de Souza Welter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abmael Manoel de Lima - 

OAB:SP/48633, Sonia Regina Facincani de Lima - OAB:SP/230964

 Vistos.

Considerando manifestação Ministerial de fl. 131, informando que o 

reeducando encontra-se segregado em Diamantino/MT e que a 

competência dos Processos Executivos de Penas se altera de acordo com 

o domicílio do recuperando ou de acordo com o lugar onde estiver 

recolhido, declino da competência deste Juízo em favor do Juízo de 

Execuções Penais da Diamantino/MT.

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa e após, remetam-se os autos à 

Vara de Execuções Penais de Diamantino/MT.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 123841 Nr: 5325-79.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycow Douglas Vieira Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO BATISTELLA - 

OAB:9155

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 19, acerca da existência de outro Executivo 

de Pena (Código 108198) em curso, referente à mesma Guia Provisória de 

fl. 05, tendo o mesmo, inclusive, sido remetido para a comarca de 

Sinop/MT, determino que o arquivamento do presente feito com as baixas 

e anotações de praxe.

Às providências.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93338 Nr: 2060-40.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Grigorio de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADEMIR GRIGORIO DE LIMA, data de 

nascimento: 28/09/1984, brasileiro(a), setor de estoque brf. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ofereceu denúncia em desfavor de; ADEMIR GRIGÓRIO DE LIMA 

"Baixinho".Consta no Inquérito Policial que, nos dias 26 e 27 de janeiro de 

2016, na residência localizada na Rua da Batia, nº 300230, Prohab II, nesta 

cidade, o denunciado com sua vontade livre e consciente do caráter ilícito 

de sua conduta, por duas vezes perpretou vias de fato em face de sua 

convivente Graciene dos Santos Lima, em situações de violência 

doméstica e familiar. Ante o exposto, o denunciado foi incurso no art. 21, 

do Decreto-Lei nº 3.688/41, (por duas vezez) aplicando-se os preceitos 

da Lei nº 11.340/06. Ministério Público em Nova Mutum dia 21/02/2017. 

Recebido a denúncia em 7/04/2017.

Despacho: Vistos. Considerando que o réu encontra-se em lugar incerto e 

não sabido, defiro a cota Ministerial de fl. 56. Expeça-se o necessário para 

a citação por edital do denunciado, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo sem que o réu tenha 

comparecido ou constituído advogado nos autos, o que deverá ser 

devidamente certificado, o processo e o prazo prescricional ficarão 

automaticamente suspensos, independentemente de novo pronunciamento 

judicial, a partir do dia seguinte ao do término do prazo do edital (15 dias 

do prazo de dilação + 10 dias do prazo de resposta), pelo tempo 

correspondente ao da prescrição pela pena in abstrato (Súmula 415), a 

partir de quando o prazo prescricional voltará a fluir pelo tempo restante, 

descontando-se aquele já transcorrido entre a data do recebimento da 

denúncia e o do início da suspensão.Sendo esse o caso, os autos 

deverão ser remetidos ao arquivo provisório com baixa no relatório 

estatístico até que o réu compareça ou sobrevenha a prescrição, 

dando-se ciência ao Ministério Público.Às providências.Cumpra-se. 

Expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 12 de dezembro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93071 Nr: 1886-31.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Silva de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO SILVA DE LIMA, Cpf: 

06453684314, Rg: 29638917, Filiação: Tereza Angelo de Lima e Benedito 

Rufino de Lima, data de nascimento: 16/06/1979, brasileiro(a), natural de 

Esperantinopolis-MA, solteiro(a), pedreiro, Telefone 65 9817-5150. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ofereceu DENÚNCIA em desfavor de FRANCISCO SILVA DE LIMA. vulgo 

"Tico". Consta no caderno informativo que, no dia 12 de maio de 2016, na 

residência da vítima situada na Rua das Seriguelas, n 770W, Bairro Nossa 

Senhora Aparecida, nesta comarca com a vontade livre e consciente do 

caráter ilícito de sua conduta, ameaçou, por palavras, causar mal injusto e 

grave, bem como, por vezes, ameaçou ofendeu com palavras a 

integridade física de Wilma Silva Correa. Ante o exposto o denunciado foi 

incurso no art. 129, caput c/c o art. 14, inciso II, por duas vezes, na forma 

do art. 71, art. 147, caput e art. 147, caput, aplicando-se os preceitos da 

Lei nº 11.340/06. Ministério Público de Nva Mutum em 25/05/2016. 

Recebido a denúncia dia 01/06/2016.

Despacho: Vistos. Considerando que o réu encontra-se em lugar incerto e 

não sabido, defiro a cota Ministerial de fl. 69-vº. Expeça-se o necessário 

para a citação por edital do denunciado, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo sem que o réu tenha 

comparecido ou constituído advogado nos autos, o que deverá ser 

devidamente certificado, o processo e o prazo prescricional ficarão 

automaticamente suspensos, independentemente de novo pronunciamento 

judicial, a partir do dia seguinte ao do término do prazo do edital (15 dias 

do prazo de dilação + 10 dias do prazo de resposta), pelo tempo 

correspondente ao da prescrição pela pena in abstrato (Súmula 415), a 

partir de quando o prazo prescricional voltará a fluir pelo tempo restante, 

descontando-se aquele já transcorrido entre a data do recebimento da 

denúncia e o do início da suspensão.Sendo esse o caso, os autos 

deverão ser remetidos ao arquivo provisório com baixa no relatório 

estatístico até que o réu compareça ou sobrevenha a prescrição, 

dando-se ciência ao Ministério Público.Às providências.Cumpra-se. 

Expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 12 de dezembro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88435 Nr: 4064-84.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Alberto Herbert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIO ALBERTO HERBERT, Cpf: 

01510997075, Rg: 6106006528, Filiação: Ademir José Herbert e Lucia 

Teresinha Herbert, data de nascimento: 06/05/1988, brasileiro(a), natural 

de Saudades-MT, soldador. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ofereceu DENUNCIA em desfavor de FABIO ALBERTO HERBERT vulgo 

"BAIANO". Emerge no caderno investigativo que a ofendida e o 

denunciado conviviam, à época dos fatos, há 02 (dois) anos, e dessa 

relação tiveram um filho, sendo que aquela estava gestante do segundo 

filho do casal. Consta que na data dos fatos, o denunciado e a ofendida 

começaram a discutir em razão desta não aceitar que aquele usasse 

entorpecentes em sua residência, razão pela qual o increpado começou a 

agredi-la dando-lhe pontapés no seio, nos braços e nas pernas desta. 

Ante o exposto, o denunciado foi incurso no art. 129, § 9º e 148, § 1º, 

inciso I, ambos do CP aplicando-se os preceitos da Lei nº 11.340/06.

Despacho: Vistos. Considerando que o réu encontra-se em lugar incerto e 

não sabido, defiro a cota Ministerial de fl. 72. Expeça-se o necessário para 

a citação por edital do denunciado, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo sem que o réu tenha 

comparecido ou constituído advogado nos autos, o que deverá ser 

devidamente certificado, o processo e o prazo prescricional ficarão 

automaticamente suspensos, independentemente de novo pronunciamento 

judicial, a partir do dia seguinte ao do término do prazo do edital (15 dias 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 443 de 669



do prazo de dilação + 10 dias do prazo de resposta), pelo tempo 

correspondente ao da prescrição pela pena in abstrato (Súmula 415), a 

partir de quando o prazo prescricional voltará a fluir pelo tempo restante, 

descontando-se aquele já transcorrido entre a data do recebimento da 

denúncia e o do início da suspensão.Sendo esse o caso, os autos 

deverão ser remetidos ao arquivo provisório com baixa no relatório 

estatístico até que o réu compareça ou sobrevenha a prescrição, 

dando-se ciência ao Ministério Público.Às providências.Cumpra-se. 

Expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 12 de dezembro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89390 Nr: 4646-84.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Maciel de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO MACIEL DE MORAES, Cpf: 

57175462115, Rg: 869341, Filiação: Gregoria Maciel de Moraes, data de 

nascimento: 10/02/1974, brasileiro(a), natural de Rosario Oeste-MT, 

convivente, pedreiro, Telefone 65 9976 4613. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ofereceu DENÚNCIA em desfavor de; ANTONIO MACIEL DE MORAES. 

Consta do incluso Inquérito Policial, que no dia 07 de novembro de 2015, 

por volta das 21;00 hs, em via pública, situada na Av. das Araras, Centro, 

o indiciado com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua 

conduta, conduziu com capacidade psicomotora alterada em razão da 

influência de álcool, veículo automotor, qual seja FIAT/UNO MILLE FIRE 

FLEX, placa NJC 9180. Ante o exposto denunciado foi incurso no art. 306 

caput c/c § 1º II e §2º, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. Munistério 

Publico em Nova Mutum 26/04/2016. Recebido a denúncia em 16/06/2016.

Despacho: Vistos. Considerando que o réu encontra-se em lugar incerto e 

não sabido, defiro a cota Ministerial de fl. 61. Expeça-se o necessário para 

a citação por edital do denunciado, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo sem que o réu tenha 

comparecido ou constituído advogado nos autos, o que deverá ser 

devidamente certificado, o processo e o prazo prescricional ficarão 

automaticamente suspensos, independentemente de novo pronunciamento 

judicial, a partir do dia seguinte ao do término do prazo do edital (15 dias 

do prazo de dilação + 10 dias do prazo de resposta), pelo tempo 

correspondente ao da prescrição pela pena in abstrato (Súmula 415), a 

partir de quando o prazo prescricional voltará a fluir pelo tempo restante, 

descontando-se aquele já transcorrido entre a data do recebimento da 

denúncia e o do início da suspensão.Sendo esse o caso, os autos 

deverão ser remetidos ao arquivo provisório com baixa no relatório 

estatístico até que o réu compareça ou sobrevenha a prescrição, 

dando-se ciência ao Ministério Público.Às providências.Cumpra-se. 

Expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 12 de dezembro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82683 Nr: 582-31.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Campos Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DAVID CAMPOS BEZERRA, Rg: 

21829721, Filiação: Eva de Campos e Natanael Bezerra Lima, data de 

nascimento: 13/12/1994, brasileiro(a), natural de Diamantino-MT, 

solteiro(a), vendedor, Telefone 65-9669-8305. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ofereceu DENUNCIA em desfavor de; DAVID CAMPOS BEZERRA. Consta 

no caderno informativo, que na data do dia 07 de dezembro de 2014, por 

volta das 03hs;10min, na Rua das Seribgueiras, s/n Próximo ao mercado 

Asa Branca, nesta cidade, o denunciado consciente da ilicitude e 

reprovabilidade de sua conduta, portava e detinha, uma arma de fogo de 

uso permitido calibre 32 e 04 (quatro) munições calivre 32, sem 

autorização legal e em desacordo com determinação regulamentar. Ante o 

exposto o denunciado foi incurso no art. 14 da Lei 10.826/03. Ministério 

Público de Nova Mutum em 23/03/2015. Recebido a denúncia em 

10/06/2015.

Despacho: Vistos.Recebo a denúncia em todos os seus termos por 

satisfazer os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.Cite-se 

o acusado DAVID CAMPOS BEZERRA para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, cientificando-lhe sobre a advertência 

do parágrafo segundo do artigo 396-A do Código de Processo 

Penal.Ainda, conste no mandado citatório que o Senhor Oficial de Justiça 

deverá questionar ao acusado se possuem condições financeiras para 

constituir advogado. Em caso negativo, desde já, nomeio a nobre 

Defensora Pública atuante nesta comarca para representá-lo em 

juízo.Intime-se a Defensora Pública sobre a presente nomeação, se for o 

caso.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 12 de dezembro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105156 Nr: 3386-98.2017.811.0086

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welton Cleverson Lima da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GERNACI SILVA DA PAZ, Cpf: 

12253633496, Filiação: Benedita de Jesus Silva e José Tributino da Paz, 

brasileiro(a), solteiro(a), auxiliar de produção, Telefone (65) 9637-6410. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da vítima acima qualificada, dos termos da decisão 

que REVOGOU as MEDIDAS PROTETIVAS abaixo transcrito.

Despacho/Decisão: Vistos.Compulsando os autos, verifico que as 

medidas protetivas deferidas nestes autos estão em vigor a mais de 06 

meses, sendo certo que a vítima informou a autoridade policial que não 

deseja representar criminalmente o ofensor.Assim, considerando o 
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entendimento ao qual filio-me, acerca da natureza cautelar das medidas 

protetivas previstas pela Lei 11.340/06, especialmente porque a aplicação 

destas medidas implica em restrições à liberdade do Requerido, que não 

podem durar eternamente, e tendo em vista, ainda, a decadência do direito 

de representação da vítima, REVOGO as medidas protetivas aplicadas 

neste feito e determino o arquivamento dos presentes autos, com as 

baixas e anotações de estilo.Nos termos do art. 21 da Lei 11.340/2006, 

notifique-se a vítima da presente decisão.Ciência ao Ministério 

Público.Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 12 de dezembro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102278 Nr: 1625-32.2017.811.0086

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCI LUCIA DA SILVA, Cpf: 

03922497152, Filiação: Maria Luiza da Silva, brasileiro(a), Telefone 

65-99610-3120. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO vítima acima qualificada, dos termos da decisão 

que REVOGOU as MEDIDAS PROTETIVAS abaixo transcrita.

Despacho/Decisão: Vistos.Compulsando os autos, verifico que as 

medidas protetivas deferidas nestes autos estão em vigor a mais de 06 

meses, sendo certo que a vítima informou a autoridade policial que não 

deseja representar criminalmente o ofensor.Assim, considerando o 

entendimento ao qual filio-me, acerca da natureza cautelar das medidas 

protetivas previstas pela Lei 11.340/06, especialmente porque a aplicação 

destas medidas implica em restrições à liberdade do Requerido, que não 

podem durar eternamente, e tendo em vista, ainda, a decadência do direito 

de representação da vítima, REVOGO as medidas protetivas aplicadas 

neste feito e determino o arquivamento dos presentes autos, com as 

baixas e anotações de estilo.Nos termos do art. 21 da Lei 11.340/2006, 

notifique-se a vítima da presente decisão.Ciência ao Ministério 

Público.Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 12 de dezembro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110588 Nr: 6260-56.2017.811.0086

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDILÉIA SANTOS CARDOZO, Rg: 

1679102-9, Filiação: Donato da Silva Cardozo e Neize Santos Bueno 

Cardozo, data de nascimento: 18/04/1986, brasileiro(a), natural de 

Nobres-MT, solteiro(a), do lar, Telefone 65 99942-0515. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da vítima acima qualificada, dos termos da decisão 

que REVOGOU ás MEDIDAS PROTETIVAS abaixo transcrita.

Despacho/Decisão: Vistos.Compulsando os autos, verifico que as 

medidas protetivas deferidas nestes autos estão em vigor a mais de 06 

meses, sendo certo que a vítima informou a autoridade policial que não 

deseja representar criminalmente o ofensor.Assim, considerando o 

entendimento ao qual filio-me, acerca da natureza cautelar das medidas 

protetivas previstas pela Lei 11.340/06, especialmente porque a aplicação 

destas medidas implica em restrições à liberdade do Requerido, que não 

podem durar eternamente, e tendo em vista, ainda, a decadência do direito 

de representação da vítima, REVOGO as medidas protetivas aplicadas 

neste feito e determino o arquivamento dos presentes autos, com as 

baixas e anotações de estilo.Nos termos do art. 21 da Lei 11.340/2006, 

notifique-se a vítima da presente decisão.Ciência ao Ministério 

Público.Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 12 de dezembro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107352 Nr: 4643-61.2017.811.0086

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSdSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JESSICA CANELA DA CONCEIÇÃO, Cpf: 

05351266113, Rg: 25632671, Filiação: Maria das Dores da Silva Canela e 

Francisco da Conceição, data de nascimento: 28/06/1994, brasileiro(a), 

natural de Coelho Neto-MA, solteiro(a), atendente, Telefone 65996972732. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da vítima acima qualificada, dos termos da decisão 

que REVOGOU às MEDIDAS PROTETIVAS abaixo transcritas.

Despacho/Decisão: Vistos.Compulsando os autos, verifico que as 

medidas protetivas deferidas nestes autos estão em vigor a mais de 06 

meses, sendo certo que a vítima informou a autoridade policial que não 

deseja representar criminalmente o ofensor.Assim, considerando o 

entendimento ao qual filio-me, acerca da natureza cautelar das medidas 

protetivas previstas pela Lei 11.340/06, especialmente porque a aplicação 

destas medidas implica em restrições à liberdade do Requerido, que não 

podem durar eternamente, e tendo em vista, ainda, a decadência do direito 

de representação da vítima, REVOGO as medidas protetivas aplicadas 

neste feito e determino o arquivamento dos presentes autos, com as 

baixas e anotações de estilo.Nos termos do art. 21 da Lei 11.340/2006, 

notifique-se a vítima da presente decisão.Ciência ao Ministério 

Público.Cientifique-se as organizadoras do Projeto Âncora quanto ao teor 

da presente decisão.Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 12 de dezembro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120492 Nr: 3884-63.2018.811.0086

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADMINSON COSTA, Cpf: 04377594150, 

Filiação: Gregoria Jeronima da Costa, brasileiro(a), cuidador de cavalo, 

Telefone (65) 99975-8638. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da Indiciado acima qualificado, dos termos da r. 
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decisão lançada às fls. 7/vº, que DEFERIU AS MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA A OFENDIDA D.E.O. C.

Despacho/Decisão: Vistos.Ante o teor da certidão de fl. 18, proceda-se a 

intimação por edital do indiciado Adminson Costa acerca do deferimento 

das medidas protetivas de fls. 07/v.º, nos termos da lei (art. 392, inciso VI, 

do CPP).Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 12 de dezembro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107263 Nr: 4594-20.2017.811.0086

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar Nicacio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FERNANDA MATTE, Cpf: 04586745169, 

Rg: 20832834, Filiação: Sidonia Matte, data de nascimento: 10/01/1993, 

brasileiro(a), solteiro(a), estudante, Telefone 65 99614-5353. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da vítima acima qualificada, dos termos da decisão 

que REVOGOU AS MEDIDAS PROTETIVAS abaixo transcrita.

Despacho/Decisão: Vistos.Compulsando os autos, verifico que as 

medidas protetivas deferidas nestes autos estão em vigor a mais de 06 

meses, sendo certo que a vítima informou a autoridade policial que não 

deseja representar criminalmente o ofensor.Assim, considerando o 

entendimento ao qual filio-me, acerca da natureza cautelar das medidas 

protetivas previstas pela Lei 11.340/06, especialmente porque a aplicação 

destas medidas implica em restrições à liberdade do Requerido, que não 

podem durar eternamente, e tendo em vista, ainda, a decadência do direito 

de representação da vítima, REVOGO as medidas protetivas aplicadas 

neste feito e determino o arquivamento dos presentes autos, com as 

baixas e anotações de estilo.Nos termos do art. 21 da Lei 11.340/2006, 

notifique-se a vítima da presente decisão.Ciência ao Ministério 

Público.Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 12 de dezembro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89918 Nr: 4960-30.2015.811.0086

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEXANDRE APARECIDO DE 

FIGUEIREDO, Filiação: Josinete Procoria do Nascimento e Itacapore de 

Figueiredo, data de nascimento: 29/11/1985, brasileiro(a), convivente, 

Telefone 9962 5205. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do indiciado acima qualificado, dos termos da 

decisão que REVOGOU as MEDIDAS PROTETIVAS abaixo transcrito.

Despacho/Decisão: Vistos.Trata-se de procedimento para aplicação de 

medidas protetivas requeridas por Josinete Procoria do Nascimento em 

desfavor de Alexandre Aparecido de Figueiredo, seu companheiro, com o 

quem se desentendeu, vindo este a ameaçar a vítima. As medidas 

protetivas requeridas pela vítima foram deferidas às fl. 19/23À fl. 32, a 

vítima requereu a revogação das medidas protetivas aplicadas, alegando 

que elas não seriam mais necessárias.Decido.Filio-me ao entendimento de 

que as medidas protetivas de urgência previstas pela Lei 11.340/06 têm 

natureza de medidas cautelares criminais.Como tal, devem existir quando 

e enquanto estiverem presentes os requisitos inerentes às cautelares, 

quais sejam: fumus comissi delicti, ou a probabilidade da existência de um 

ou mais crimes e indícios de sua(s) autoria(s), e o periculum in mora, que 

no caso específico das medidas protetivas, se trasveste no risco à 

segurança da vítima, caso elas não sejam aplicadas desde logo.Por isso 

em casos como o presente em que a vítima vem aos autos e informa o 

desaparecimento desse segundo requisito, não subsistem razões para a 

manutenção das medidas protetivas anteriormente aplicadas, pois a 

vigência delas acaba por implicar em restrições não apenas à liberdade do 

acusado, mas da própria vítima, que, tal qual o suposto agressor, estaria, 

por decorrência lógica, impedida de aproximar-se ou de entrar em contato 

com ele, caso as medidas fossem continuadas até o final do processo.Isto 

posto, REVOGO as medidas protetivas aplicadas neste feito em favor da 

vítima Josinete Procorio do Nascimento e determino o arquivamentos do 

presentes autos, trasladando-se cópia das principais peças (pedido e 

aditamento; decisões de deferimento; resposta do acusado; manifestação 

da vítima requerendo a revogação; parecer Ministerial e a presente 

decisão), aos autos do Inquérito Policial respectivo, ou ação penal, se 

houver.Intimem-se o acusado e a vítima, assim como o Ministério Público.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 12 de dezembro de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 122547 Nr: 4806-07.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Gabriela dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson de Souza - 

OAB:MT 24.894, Maycon Gleison Furlan Picinin - OAB:MT 16.158

 Vistos.

 Como não foram arguidas preliminares e por verificar que não estão 

presentes circunstâncias que ensejam a absolvição sumária do acusado 

nos termos do art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, e ainda por 

inexistir outras questões de ordem material ou processual que possam 

impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento com a 

devida instrução processual.

Assim, designo o dia 06 de fevereiro de 2019, às 15h30min, para 

realização da audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se o acusado e as testemunhas arroladas pela Acusação e 

Defesa a comparecer no ato, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 95060 Nr: 3082-36.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everaldo Cezar Basquera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edivane Teixeira Dario - 

OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 Vistos.

 Como não foram arguidas preliminares e por verificar que não estão 

presentes circunstâncias que ensejam a absolvição sumária do acusado 

nos termos do art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, e ainda por 

inexistir outras questões de ordem material ou processual que possam 

impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento com a 
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devida instrução processual.

Assim, designo o dia 01 de julho de 2019, às 15h45min, para realização da 

audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se o acusado e as testemunhas arroladas pela Acusação e 

Defesa a comparecerem ao ato, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.

Intimem-se.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 120787 Nr: 4016-23.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jardel Lennon Laabs, Weslen de Lima de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelino Santana de 

Oliveira Junior - OAB:MT 21.500

 Em resumo para fins de publicação desta sentença: JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu WESLEN 

DE LIMA ALMEIDA pela prática dos crimes previstos pelos artigos 12 da 

Lei 10.826/03, e 180, caput, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, 

à pena de 03 (três) anos de reclusão em regime inicial aberto e 150 (cento 

e cinquenta) dias-multa, calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos do 

salário mínimo vigente); e CONDENAR o réu JARDEL LENNON LAABS, 

apenas pela prática do crime previsto pelo artigo 180, caput do Código 

Penal, à pena 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão 

em regime inicial semiaberto, e 79 (setenta e nove) dias-multa, calculados 

à proporção de 1/30 (um trinta avos do salário mínimo vigente); 

ABSOLVENDO-O da acusação quanto à prática do crime previsto pelo 

artigo 12 da Lei 10.826/03. Concedo a ambos os réus o direito de recorrer 

em liberdade desta sentença, ao menos até o esgotamento dos recursos 

em segunda instância.P.R.I.C.Certificado o trânsito em julgado ou 

encerrados os recursos em segunda instância, expeça-se guia de 

execução penal definitiva ou provisória, conforme o caso, contra ambos 

os condenados e instaurem-se os respectivos processos de execução 

penal, ou a serem juntados nos executivos já existentes contra eles.Após 

o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados e 

comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins previstos no art. 15, inciso III, 

da Constituição Federal (suspensão dos direitos políticos).Condeno ambos 

os réus ao rateio do pagamento das custas e despesas processuais.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105566 Nr: 3576-55.2018.811.0012

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LCDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WANDERSON DIVINO PEREIRA NEVES, 

Filiação: Loana Dárc Pereira Neres, brasileiro(a), Telefone (64) 99643 - 

0534. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. intime-se o requerido quanto as medidas protetivas por 

edital com prazo de 30 dias..

Sentença: Ante o exposto, fixo as medidas protetivas a seguir descritas, 

pelo prazo de 06 (seis) meses, que deverão ser observadas pelo 

indiciado, sob pena de decretação de sua prisão preventiva:a) suspensão 

do porte de arma de fogo, se houver, devendo ser apreendidas as armas 

encontradas na residência do suposto ofensor; b) proibição de se 

aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas, devendo manter 

distância mínima de 100 (cem) metros;c) proibição de contato com a 

ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de 

comunicação;d) proibição de frequentar a residência e o local de trabalho 

da ofendida.O cumprimento desta decisão deverá ocorrer com o auxílio de 

força policial, devendo o Oficial de Justiça agir com a devida cautela. 

Autorizo, ainda, o cumprimento do mandado com os benefícios do art. 212, 

parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.Deverá o agressor ser 

cientificado de que poderá ser decretada sua prisão caso venha a 

descumprir qualquer uma das medidas impostas, bem como que referido 

DESCUMPRIMENTO CONFIGURA O CRIME DESCRITO NO ART. 24-A da Lei 

nº 11.340/06, devendo o Oficial de Justiça cientificar-lhe a esse respeito 

no momento do cumprimento do ato.Às providências com a urgência que o 

caso requer, servindo esta decisão, excepcionalmente, como 

mandado.Ciência ao Ministério Público.Às providências.Transitada em 

julgado a presente decisão e transcorrido o prazo de 06 (seis) meses, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Alberto A. 

Barbosa, digitei.

Nova Xavantina, 22 de novembro de 2018

Nirton Pereira de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102335 Nr: 1716-19.2018.811.0012

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: BIRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BIANCA ISTEFANI RINCON MOREIRA, 

Cpf: 06215624160, Rg: 3046327-0, Filiação: Valmir Moreira de Farias e 

Eliete Ferreira, data de nascimento: 25/10/1999, brasileiro(a), natural de 

Nova Xavantina-MT, convivente, do lar, Telefone (66) 98121 - 3028 e 

atualmente em local incerto e não sabido TULIO HENRIQUE GOMES DO 

CARMO, Cpf: 06253928171, Rg: 2890644-6, Filiação: Fátima Gomes Duarte 

e Cleudimar Januário do Carmo, data de nascimento: 10/11/1996, 

brasileiro(a), natural de Aurilândia-GO, convivente, serviço braçal, 

Telefone (66) 8133- 6328. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. intimações das partes por edital, com prazo de 30 dias..

Sentença: Ante o exposto, homologo a desistência da ação que Bianca 

Stefani Rincom Moreira move em face de Túlio Henrique Gomes do Carmo, 

de modo que revogo as medidas protetivas anteriormente concedidas, 

julgando extinta sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do CPC.Sem condenação em custas e honorários.Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Alberto A. 

Barbosa, digitei.

Nova Xavantina, 22 de novembro de 2018

Nirton Pereira de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74041 Nr: 2390-02.2015.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRAMAR NERES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13217

 Intimação do advogado de defesa para apresentação de Alegações 

Finais, no prazo legal
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31556 Nr: 2034-17.2009.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO SOARES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da autora, via procurador, da decisão abaixo transcrita:

Vistos.

Intimem-se as partes para manifestação quanto ao retorno dos autos.

Aguarde-se, por 30 (trinta) dias, eventuais requerimentos.

Nada sendo postulado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64684 Nr: 176-72.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL JORGE NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, via procurador, da decisão abaixo transcrita:

Vistos.

Com fundamento nos artigos 6º, 10º, 350 e 351, do Código de Processo 

Civil, faculto às partes o prazo comum de 10 (dez) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as provas que pretendem produzir em 

juízo, relacionando-as às questões de fato e de direito que entendam 

subsistirem controvertidas.

As partes deverão esclarecer, ainda, se ratificam as provas já produzidas 

em audiência/perícia realizada, ou se pretendem suas reproduções.

Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000400-51.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA KEMERICH (RÉU)

IRON FRANCISCO DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 1000400-51.2018.8.11.0012. 

AUTOR(A): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

RÉU: IRON FRANCISCO DA SILVA, MARISA KEMERICH Vistos etc. 

Trata-se de ação de constituição de servidão administrativa com pedido 

liminar que ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A., promove em desfavor de IRON FRANCISCO DA SILVA. Tentada a 

conciliação entre as partes, por meio de audiência realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), restou exitosa (Id 

nº 15972207). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. Considerando que o requerido concorda com o pedido inaugural, 

bem como com o valor depositado a título de pagamento pela servidão 

constituída, não há óbice à homologação do acordo firmado junto ao 

CEJUSC, devendo, pois, o feito ser extinto. Neste sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO FORMULADO PERANTE O CEJUSC. 

EXTINÇÃO DO FEITO. ACORDO HOMOLOGADO. (Apelação Cível Nº 

70069483683, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 05/10/2016) Dispositivo. Diante do 

exposto, HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido 

formulado na ação e, por consequência, julgo extinto o presente feito com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso VIII, “a” do Código de 

Processo Civil. Libere-se o valor depositado em favor do requerido. Sem 

custas remanescentes, nos termos do art. 90, §3º, do CPC, e sem 

honorários advocatícios, tal como acordado. Transitando em julgado, 

expeça-se mandado para registro da servidão instituída na matrícula do 

imóvel serviente, consoante preconiza o art. 167, I, número 6, da Lei nº 

6.015/73, ficando a parte interessada (autora) responsável pelo 

pagamento dos emolumentos relativos ao ato. Em seguida, nada sendo 

requerido no prazo de quinze dias, arquive-se, procedendo às baixas de 

estilo e anotações de praxe, inclusive na distribuição, observando, se for 

o caso, o disposto nos Provimentos nº 11/2007 e 40/2014 CGJ-MT. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. NX, 12 de novembro de 

2018. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000783-29.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NICIEL SEVERINO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, o depósito no valor de R$ 15,00 (quinze reais), referente a diligência 

do senhor(a) Oficial (a) de Justiça, nos autos supra, informando que 

trata-se de diligência na área urbana deste município, informando ainda 

que o referido valor deverá ser depositado conforme provimento 7/2017 - 

CGJ. Informo ainda que o mandado somente será entregue ao sr. Oficial 

de Justiça para cumprimento, quando a parte juntar o original do 

comprovante de depósito da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese 

se aceitará comprovante de depósito em envelope, sujeito a conferência 

(CNGC 3.3.7.2)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000661-16.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA RODRIGUES ANDRADE (REQUERENTE)

A. J. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SOARES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000661-16.2018.8.11.0012. 

REQUERENTE: ANNA JULIA SOARES ANDRADE, JESSICA RODRIGUES 

ANDRADE REQUERIDO: RODRIGO SOARES DA SILVA Vistos. Nos moldes 

do art. 260, inciso II, do Código de Processo Civil, determino a intimação da 

parte autora para que junte aos autos o despacho judicial, no prazo de 30 

(trinta) dias. Nada sendo providenciado, devolvo a missiva ao juízo de 

origem. Às providências. Nova Xavantina/MT, 15 de outubro de 2018. 

Luciene Kelly Marciano Roos Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010554-77.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYDIANNE DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista o trânsito em julgado da 
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sentença, encaminho intimação ao autor para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar sobre o cumprimento da sentença, conforme informação 

constante do Id. 16299572. Ficando ciente que extrapolado o prazo sem 

manifestação os autos serão arquivados por inércia da parte. O referido é 

verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 13 de dezembro de 2018. Ronaldo 

Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000635-18.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

NILO VIEIRA DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA 

FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz, 

designo audiência de conciliação para o dia 26 de fevereiro de 2019, às 

10h20min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus respectivos 

advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 13 de dezembro de 2018. Marinalda Viana Queiroz 

Técnica Judiciária

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 93570 Nr: 4027-81.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruna Joyce da Costa Monteiro, Daniel 

Conceição Passarinho, Paulo Henrique Barbosa, Wildson Marlon Pacheco 

Guimarães, Lucas Matteus Simzen Bizerra da Silva, Luciano Viana dos 

Santos, Jhordiny Luis Bergamaschi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

NASCIMENTO ARECO - OAB:24.797, Eric Ritter - OAB:5.397-B

 Ante o exposto, com o parecer, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos 

indiciados:-Daniel Conceição Passarinho, RG23562759 SSPMT, 

CPF074.453.561-18, filho de Paulo Rodrigues Passarinho e Felicia 

Conceição Passarinho;-Paulo Henrique Barbosa, CPF063.159.831-62, filho 

de Marines Barbosa;-Jhordiny Luis Bergamaschi, RG6293729, filho de 

Paulo Adriano Bergamaschi e Neusa Jaworsk Klenka; e-Bruna Joyce da 

Costa Monteiro, RG2554789-5 SSPMT, CPF056.676.041-08, filha de 

Jucicleide da Costa Monteiro,para garantia da ordem pública e aplicação 

da lei penal. Diante da urgência e por se tratar de procedimento sigiloso, 

ESTA DECISÃO SERVE COMO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. 

Ciência ao Ministério Público e aos indiciados.Intimem-se. Cumpra-se.P. do 

Leste/MT para Paranatinga/MT, 12 de dezembro de 2018.Eviner ValerioJuiz 

de Direito em Substituição Legal

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 83541 Nr: 4026-33.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vieira Pascoa Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ VIEIRA PASCOA NETO, Cpf: 

00057938237, Rg: 3024464-1, Filiação: Ana Célia Santos Pascoa e Celso 

Pascoa, data de nascimento: 03/01/1990, brasileiro(a), natural de 

Tucurui-PA, convivente, serviços gerais. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do incluso inquérito policial que, no dia 09 de 

outubro de 2017, por volta das 15:00 hras, na Rua Projetada, Bairro Vila 

Concórdia, Município Paranatinga-MT, o denunciado José Viera Pascoa 

Neto ofendeu a integridade corporal da vítima Tatiane Samara Marques, 

sua ex-esposa.

Despacho: Vistos.Cite-se o réu José Vieira Pascoa Neto via edital, nos 

termos do artigo 361 do CPP.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Tayna Borille Rodrigues 

Garcia, digitei.

Paranatinga, 10 de dezembro de 2018

Jennyffer Fidelis Cardoso Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 80966 Nr: 2737-65.2017.811.0044

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MdSV, ECdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAdSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RONALDO ADRIANO DA SILVA LIMA, 

Cpf: 94614474187, Rg: 1469506-5, Filiação: Francisco Moises de Lima e 

Iracy da Silva Lima, data de nascimento: 18/06/1982, brasileiro(a), natural 

de Paranatinga-MT, solteiro(a), pedreiro. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 10 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Manoel de SouzaVieira, brasileiro, portador do RG . 

2300325-1 SS-MT e inscrito no CPF sob o n. 033.977.251-43, com a 

anuência de Eliane Chaves da Cruz, brasileira, manicure, portadora do G 

n. 1752361-3 SSP-MT e inscrita no CPF sob o n. 014.551.041-75, 

convivente entre si, assistidos pela Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso, representada neste ato por seu Defensor in fine, propor a 

presente AÇÃO DE ADOÇÃO UNILATERAL de Gustavo Emanuel Chaves 

de Lima, brasileiro, menor impúbere, nascido na data de 19/4/2010, filho 

biológico de Ronaldo Adriano da Silva de Lima, brasileiro, portador do RG 

n. 1469506-5 SSP-MT.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Defiro o pedido formulado à fl.24.Cite-se, 

por edital, a parte requerida.Decorrido o prazo do edital, certifique-se e, 

desde já, nomeio o Dr. Carlézio Moreira da Silva como curador especial a 

se manifestar no prazo legal (CPC, art. 72, II e parágrafo único). Consigno 

que os honorários serão arbitrados ao final.Intime-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Tayna Borille Rodrigues 

Garcia, digitei.

Paranatinga, 12 de dezembro de 2018

Jennyffer Fidelis Cardoso Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 65941 Nr: 3103-75.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Velozo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROBERTO VELOZO, Cpf: 04844494198, 

Rg: 2334657-4, Filiação: Milton Velozo e Dolores Pereira Monção Velozo, 

data de nascimento: 26/02/1987, brasileiro(a), natural de Campina da 

Lagoa-PR, solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do inquérito policial que no dia 03 de dezembro 

de 2015, por volta das 20h25min, na Rua Goiás, nº 627, Centro, Município 

de Gaúcha do Norte-MT, o denunciado ROBERTO VELOZO tentou ofender 

a integridade corporal da vítima LUANA SOARES DA SILVA, sua 

ex-convivente, bem como ameaçou-a de causar-lhe mal injusto e grave. 

Constam dos autos que a vítima estava em sua residência, momento em 

que o denunciado chegou nervoso, com uma faca na mão e tentou ferí-la, 

nisso, Luana conseguiu segurar as mãos do denunciado, oportunidade 

que seu irmão interveio e conteve o acusado. Não satisfeito o acusado 

ameaçou a vítima dizendo que iria matá-la.

Despacho: Ante o exposto, indefiro o pedido formulado às fls.62/62 verso, 

nos termos de fundamentação supra.Cite-se o réu via edital.Dê-se ciência 

ao Ministério Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 12 de dezembro de 2018

Jennyffer Fidelis Cardoso Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93474 Nr: 4001-83.2018.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivando Loss - ME, Deivison Leandro Rupolo, Ivando 

Loss

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER COSTA GONÇALVES 

DOS SANTOS - OAB:315.700/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação 

aos embargos à execução, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86161 Nr: 518-45.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Fatima Vargas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88447 Nr: 1738-78.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdSO, GOO, MLOdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para se manifestar acerca da 

devolução de carta precatória de fls. 14/18.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001343-69.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NEIF CAVALCANTE NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DELA JUSTINA OAB - MT0013133A (ADVOGADO(A))

ERIC RITTER OAB - MT5397/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Cite-se os interessados 

por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para responder a presente, em 15 

(quinze) dias (CPC, art. 721) Oficie-se ao Banco do Brasil S/A a fim de que 

se apure todos os saldos em nome do de cujus, inclusive saldo bancário, 

aplicações financeiras, PIS/PASEP, FGTS e possíveis seguros de vida. 

Intime-se o requerente para juntar aos autos, certidão negativa de tributos 

municipais, estaduais e federais (CPC, art. 722). Cumpra-se. 

Paranatinga/MT, 13 de dezembro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001330-70.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA MARIA DE MORAIS CORTE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE MAROSTICA DE OLIVEIRA FEITOZA DINIZ OAB - MT0011962A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE PARANATINGA (IMPETRADO)

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA/MT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 1001330-70.2018.8.11.0044. Vistos. Trata-se de medida 

liminar em Mandado de Segurança impetrado por SILVIA MARIA DE 

MORAIS CORTE em desfavor do MUNICÍPIO DE PARANATINGA-MT, 

representado pelo Sr. Josimar Marques Barbosa e, SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA - MT, representada por sua 

Secretária Arlinda Barbosa de Arruda Vian, pelas razões expostas na 

exordial. Em síntese, sustenta que a requerente foi eleita Diretora da 

Escola Municipal 17 de Dezembro e, estava na eminência de ser 

empossada, mas através do Decreto Municipal nº 1.561 de 05 de 

Dezembro de 2018, o Município de Paranatinga determinou a transferência 

de todos para a Escola Vista Alegre, sem contudo preservar as funções 

dos eleitos e dos demais funcionários. Alega que, no dia 10 de dezembro 

de 2018, deveria ter ocorrido a posse da requerente como Diretora para o 

próximo biênio de 2019/2020, na Escola 17 de Dezembro. Informa que a 

Secretaria de Educação, Sra. Arlinda Barbosa de Arruda Vian, em 04 de 

dezembro de 2018, através do Edital Complementar n. 003/2018, inciso II, 

informou: “que fica suspenso a homologação da eleição para função de 

diretor da Escola Municipal 17 de Dezembro, tendo em vista Termo de 

Interdição amparado pela Lei 12.608 de 10 de abril de 2012, que instituiu a 

Política Nacional de Proteção e Defesa Civil”. Ao final, postula medida 

liminar, a fim de que a autoridade coatora assegure a Diplomação e Posse 

da Impetrante no cargo de Diretora da Escola 17 de Dezembro, até a 

definitiva decisão do presente mandamus, seu direito líquido e certo. No ID. 
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16985004, a requerente manifesta nos autos, informando que como a 

cerimônia de posse da Diretoria não ocorreu e como a Autoridade coatora 

não formalizou a suspensão da solenidade, continua vigendo o Edital 004. 

Informa a requerente que a qualquer momento a Autoridade coatora pode 

convocar a Diretoria Eleita para a cerimônia de posse, e como a Paciente 

já foi preterida, requer adequação do pedido inicial, para que a Autoridade 

Coatora dê posse à Paciente, independente da forma de convocação, 

mesmo que seja em simples ligação ou mensagem de WhatsApp. É o 

relatório. Decido. O Mandado de Segurança é remédio excepcional, 

garantido constitucionalmente contra ato de autoridade pública ou de 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público 

(artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal). Cuidando-se de writ, a 

declaração que se dá, eventualmente, nas hipóteses cabíveis, vai no 

sentido de proteger ou não a tese do impetrante alicerçada em direito 

líquido e certo. Precisa é a lição de Fabrício Matielo (Mandado De 

Segurança, Sagra Luzatto, 2001, Porto Alegre, p. 60): "em respeito ao 

ordenamento jurídico, deve-se reservar o mandado de segurança apenas 

para casos especiais, nos quais a liquidez e certeza do direito sejam tão 

candentes ao ponto de permitir imediata salvaguarda, não obstante 

precária, mediante o cumprimento das formalidades declinadas em lei. Para 

as demais situações, busque-se o caminho comum percorrido pelas 

demandas que precisam de profundos e exaustivos questionamentos, ou 

de provas mais detidas." Quando a lei se refere a direito líquido e certo, 

está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para 

o seu conhecimento de plano, para que seu exercício possa ser efetivo no 

momento da impetração. E para a concessão de liminar é essencial a 

ocorrência dos dois requisitos previstos no inciso III do artigo 7º da Lei n. 

12.016/2009, quais sejam, o fumus boni juris e o periculum in mora. No 

caso concreto, nesta fase de cognição sumária, entendo que não 

restaram atendidos tais requisitos. Da análise dos autos, observo que não 

é possível empossar a Diretoria na Escola 17 de dezembro, vez que é 

público e notório que referida Escola foi interditada recentemente, como 

pode se observar pelo próprio documento juntado pela requerente no ID. 

16975173, tal como o Decreto nº1.561 de 05 de dezembro de 2018, 

publicado no diário municipal de 07 de dezembro de 2018, em que 

determinou a evacuação imediata de todos os servidores e alunos da 

referida Escola, com consequente transferência dos mesmos para a 

Escola Municipal Vista Alegre, com vistas a dar finalização ao ano letivo 

corrente. Assim, a impetrante não se desvinculou em demonstrar os 

requisitos exigidos, ao contrário, pretende empossar a Diretoria da Escola 

17 de dezembro, mesmo ciente de que a referida Escola encontra-se 

interditada, o que de plano em uma cognição sumária afasta direito líquido 

e certo. Portanto, observo que não é possível nesse momento à 

concessão da medida liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a 

medida liminar vindicada na exordial. Notifiquem-se as autoridades 

coatoras, enviando a segunda via da petição inicial e cópia dos 

documentos, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações. 

Intime-se. Cumpra-se. Paranatinga/MT, 12 de dezembro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito em Substituição Legal

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21248 Nr: 20-95.2008.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto Laraianas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivone C. Freire Borman - 

OAB:9.912, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT, Thiago de 

Siqueira Batista Macedo - OAB:17.528 OAB-MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para que no prazo de 10 (dez) dias, proceda a retirada do presente 

feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55557 Nr: 1443-80.2014.811.0044

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zeferino Bigolin, Diva Colatto Bigolin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS EDMAR RAMOS 

ALVARES DA SILVA - OAB:110856/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA ROCHA - 

OAB:11422

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para que no prazo de 10 (dez) dias, proceda a retirada do presente 

feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55558 Nr: 1444-65.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zeferino Bigolin, Diva Colatto Bigolin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS EDMAR RAMOS 

ALVARES DA SILVA - OAB:110856/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA ROCHA - 

OAB:11422

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para que no prazo de 10 (dez) dias, proceda a retirada do presente 

feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 86727 Nr: 790-39.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Emanoel de Almeida Mendes, Weverson 

Adriano Vilela Pereira, Felipe Augusto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMARIA PEREIRA DA COSTA 

- OAB:24305/O

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória formulado pela 

defesa, o que faço com fulcro no artigo 312 do Código de Processo 

Penal.Aguarde-se o retorno da carta precatória expedida nos autos, bem 

como a realização da audiência instrutória designada, para fins de 

aguardar a instrução processual.Intimem-se.Dê-se ciência ao Ministério 

Público e à defesa.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78529 Nr: 1533-83.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT, N C Neto - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Érica Igarashi - OAB:11.312 

MT, José Nascimento de Carvalho - OAB:2.320/MT, Maria José de 

Andrade Geraldes - OAB:2671

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretende produzir, indicando com objetividade e justificando a 

sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento antecipado.

Após, retornem os autos conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim
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 Cod. Proc.: 78529 Nr: 1533-83.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT, N C Neto - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Érica Igarashi - OAB:11.312 

MT, José Nascimento de Carvalho - OAB:2.320/MT, Maria José de 

Andrade Geraldes - OAB:2671

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o representante do Ministério Público para 

especificar as provas que produzir, nos termos da decisão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50894 Nr: 62-71.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ingrid Costa Cruz Trento, Ingrid Costa Cruz 

Trento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

exequente para se manifestar quanto a petição retro, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90258 Nr: 2661-07.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Maria de Jesus Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANI MANTOVANI CARRENHO 

- OAB:8308-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo sem que a parte Autora impugnasse a 

contestação. Diante disso, nos termos da legislação vigente e Provimento 

56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar as partes, para no prazo 

de 10 dias, apresentarem provas que ainda pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64467 Nr: 2567-64.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.J.A. ARMAZENS GERAIS LTDA - ME, 

Adriano Fruet Cruz, Arildo Francisco, Júlio Cézar Francisco, Cleuzeny de 

Oliveira Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora a 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória 

de citação dos executados nas Comarcas de Primavera do Leste/MT e 

Goioerê/PR, trazendo aos autos o comprovante original de pagamento, 

conforme artigo 388, parágrafo único e 389 da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72070 Nr: 2465-08.2016.811.0044

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aeroposto Comércio e Transporte de Combustível LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Agro Industrial Entre 

Rios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludmila Almeida Pereira de 

Sena - OAB:12.067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12560/MT, Marcos Antônio Almeida Ribeiro - OAB:5.308-A

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

advogado da parte requerente para manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias acerca da correspondência devolvida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57527 Nr: 2782-74.2014.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gaplan Administradora de Bens Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonia Aparecida de Souza da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA RAQUEL BELCULFINE 

SILVEIRA - OAB:160487, RAFAEL GOMES DE CAMPOS - OAB:22088/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Costa Nicolino - 

OAB:12900/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão 

retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 58412 Nr: 3334-39.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Martins de Siqueira, Município de 

Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Homero Amilcar Nedel - OAB:3483/MT, Lara 

Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 Da mesma forma, julgo improcedente o pedido de dano moral coletivo, por 

não restar demonstrado o dano ambiental.JULGO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Para o caso de descumprimento das obrigações, fixo multa 

diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), conforme permissão legal do art. 

536, §1º, c/c art. 537, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas, 

nos termos do art. 18, da Lei 7.347/85.Com o trânsito em julgado e 

observadas as formalidades legais, arquivem-se.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 75449 Nr: 126-42.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Marques Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Gomes de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 Dessa maneira, mesmo diante da inexistência da certidão de interposição 

da contradita, não existe qualquer possibilidade de sobrevir a suspensão 

do processo pela simples interposição de impugnação à assistência 

judiciária gratuita, de modo que as alegações do executado não merecem 

guarida.Quanto aos embargos à execução, nos termos do que dispõe o 

artigo 919, em regra, sua simples interposição não confere efeito 

suspensivo à execução, sendo que o §1º, estabelece que o julgador 

poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos 
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embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela 

provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes.Compulsando os autos, verifico que a 

pretensão executiva não estava salvaguardada por penhora, depósito ou 

caução suficientes, consoante ordena o dispositivo insculpido no código 

processualista.Com efeito, a hipótese levantada pelo executado de que, 

em razão dos embargos à execução, a ação principal deveria permanecer 

inamovível, caiu por terra, porquanto inexistente um dos requisitos 

imprescindíveis para concessão do efeito suspensivo.Tanto é que, no ato 

do recebimento dos embargos à execução (código nº 77381), não foi 

concedido o efeito suspensivo, conforme se evola da decisão exarada às 

fls. 64, dos autos em apenso.Assim, INDEFIRO o pedido formulado às fls. 

40/42.Intime-se o exequente para dar o devido prosseguimento ao feito, 

sob pena de extinção.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 77381 Nr: 989-95.2017.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Gomes de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Marques Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Certifique-se a secretaria se houve a regular intimação do patrono do 

embargado para manifestar-se nos autos.

Caso não tenha sido intimado, devolvo ao embargado o prazo para 

interposição de defesa, devendo a secretaria impulsionar no sentido de 

intimá-lo para apresentar referida manifestação.

Na hipótese de ter sido regularmente intimado, volvam-me os autos 

conclusos para decisão.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 77380 Nr: 988-13.2017.811.0044

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michell Jose Giraldes 

Portela - OAB:10.081/MT

 Diante de todo o exposto, nos termos dos arts. 98 e seguintes do Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE este incidente processual, a fim 

de revogar a concessão dos benefícios da assistência judiciária deferida 

João Marques Junior, nos autos da execução de código nº 75449, e 

DETERMINAR que recolha as custas e despesas processuais 

necessárias, em 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito.Por se 

tratar de incidente processual, isento de custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios.Desapensem-se os autos, traslade-se cópia 

desta decisão aos autos principais, certifique-se o seu cumprimento e, 

transcorrido o prazo recursal, arquivem-se.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 77380 Nr: 988-13.2017.811.0044

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Gomes de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Marques Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michell Jose Giraldes 

Portela - OAB:10.081/MT

 Diante de todo o exposto, nos termos dos arts. 98 e seguintes do Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE este incidente processual, a fim 

de revogar a concessão dos benefícios da assistência judiciária deferida 

a João Marques Junior, nos autos da execução de código nº 75449, e 

DETERMINAR que recolha as custas e despesas processuais 

necessárias, em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito.Por se tratar 

de incidente processual, isento de custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios.Desapensem-se os autos, traslade-se cópia 

desta decisão aos autos principais, certifique-se o seu cumprimento e, 

transcorrido o prazo recursal, arquivem-se.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010108-12.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO SCHULZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPLANT COMERCIO DE MAQUINAS E INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da 

parte exequente para, querendo, manifestar-se sobre a devolução da 

carta precatória juntada no ID 17072281, no prazo de 05 (cinco) dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-79.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON RODRIGUES RIBEIRO PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PETERSON VEIGA CAMPOS OAB - MT0017203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO VALANDRO OAB - MT0022749A (ADVOGADO(A))

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000103-79.2017.8.11.0044 REQUERENTE: GILSON RODRIGUES RIBEIRO 

PIRES REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, BANCO DO 

BRASIL SA Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Demais disso, não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. De um mesmo vértice, 

a demanda em tela prescinde de realização de audiência de instrução e 

julgamento, posto que a lide versa sobre fatos que são apurados e 

provados essencialmente por prova documental, inclusive no tocante ao 

pedido de danos morais, já que o mesmo se limita a provar falha em 

prestação de serviço. Nesse entendimento: “Inexiste cerceamento de 

defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, 

não se justificando a designação de audiência” (STJ-3aT, Resp 1.344-RJ, 

rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89). “Constantes dos autos elementos 

de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, 

inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 453 de 669



controvérsia” (STJ-4a T , Ag. 14952-DF, Ag Rg . Rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u. DJU 3.2.92., p. 472) 

Portanto não se considera cerceamento de defesa o indeferimento de 

pedido de realização de audiência de instrução e julgamento quando a lide 

puder ser prova apenas por prova documental, uma vez que segundo o 

que preconiza o artigo 5º da lei n. 9.099/95, o juiz dirigirá o processo com 

liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-la 

e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Certo é 

que se mostra lícito às partes buscarem a finalização de demandas 

mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de 

julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e 

tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. No 

caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta a homologação 

da transação celebrada nos autos. Com efeito, a sentença homologatória 

de conciliação ou de transação é título executivo judicial, possuindo ela 

eficácia da sentença condenatória, segundo estabelece o art. 515, II do 

Novo Código de Processo Civil. Assim, diante do termo de acordo firmado 

pelas partes em petitório, reclamante GILSON RODRIGUES RIBEIRO PIRES 

e reclamada BANCO DO BRASIL S/A, outro caminho não há senão a 

homologação do acordo pactuado nos autos. Passo a análise do mérito em 

relação a reclamada DISMOBRÁS - IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. Trata-se de 

AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS e MATERIAIS CUMULADA 

COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta por GILSON RODRIGUES RIBEIRO 

PIRES em desfavor de DISMOBRÁS - IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do 

consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Pois bem, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte reclamante aduz que sofreu descontos 

indevidos em seu cartão de crédito em razão do cancelamento de uma 

compra do valor de R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais) 

referente a um aparelho celular, assim pugna pela restituição em dobro 

dos descontos indevidos em seu cartão de crédito do valor de R$ 968,90 

(novecentos e sessenta e oito reais e noventa centavos) e danos morais. 

Em sede de contestação a parte reclamada alega que procedeu com o 

aludido cancelamento e pugnou pela ausência de responsabilização civil, 

contudo há que se verberar que a parte reclamada não logrou êxito em 

fazer prova de suas alegações em sua peça de defesa, tal como se exige 

o artigo 6º, VIII, do CDC c/c artigo 373, II, do NCPC/2015. Ora, a parte 

reclamada jamais deveria ter procedido com falha grave em prestação de 

serviços de ter procedido com descontos indevidos em conta corrente da 

parte autora, conforme se vislumbra no presente caso, (artigo 39 do CDC), 

obrigação inerente a todos que figuram na cadeia de fornecedores de 

produtos ou serviços (artigo 20 do CDC), mormente que sequer 

apresentou provas de forma a elidir as provas trazidas pela parte 

reclamante na exordial. De outro vértice, a parte autora logrou êxito ao 

demonstrar o dano e o nexo causal (artigo 373, I, do NCPC/2015), através 

de provas documentais, tal como cópias dos extratos bancários com os 

descontos indevidos. In casu, denoto que a parte reclamada é 

responsável pela falha na prestação de serviços, mormente porque a ela 

competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema 

interno. Pelo que a restituição dos avocados valores deduzidos de forma 

indevida (artigo 39, III c/c artigo 42 p.único, ambos do CDC) é a medida que 

se impõe. De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova, que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por 

meio de qualquer documento hábil a legitimidade de seu ato arbitrário de 

proceder com o cobranças indevidas por serviços não solicitados, ônus 

que lhe cabia demonstrar em razão da inversão do ônus da prova 

aplicável ao presente caso por se tratar de relação de consumo (artigo 6º, 

VIII, do CDC c/c artigo 373, II, do NCPC/2015). Ou seja, restou comprovado 

que a mesma agiu com resistência e negligência na prestação de serviços 

a que fica obrigada perante o consumidor, culminando em flagrante 

desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (artigo 14 do CDC). 

Quanto ao dano moral, o mesmo surge no momento em que a parte 

reclamante sofreu abalos em seu psicológico em situação que foge a 

esfera do mero dissabor, porquanto a situação configura dano in re ipsa. 

Assim, a inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O 

juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum.” Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). 

A jurisprudência é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras 

de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). (negritei). Neste norte, se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Nesta toada, no que concerne a fixação do 

valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, 

aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência 

determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição 

educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu 

sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica 

e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido dos reclamantes, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. CONTUDO, AS 

RECLAMADAS RESPONDEM SOLIDARIAMENTE PELOS DANOS SOFRIDOS 

PELO RECLAMANTE. NESSE PRISMA, ENTENDO QUE O VALOR DE R$ 

4.000,00 (...) JÁ PAGOS PELO RECLAMADO BANCO DO BRASIL ATENDE 

AOS REQUISITOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO 

SENTIDO DA REPARAÇÃO/PREVENÇÃO. DISSO RESULTA QUE O VALOR 

DO DANO MORAL JÁ ESTÁ INTEGRALMENTE SATISFEITO PELO ACORDO 

REALIZADO COM O BANCO DO BRASIL. O VALOR INCLUSIVE ESTÁ EM 

CONSONÂNCIA COM OS PADRÕES FIXADOS PARA ESTA ESPÉCIE DE 

OFENSA MORAL, DE FORMA QUE UMA CONDENAÇÃO INDIVIDUAL DA 

RECLAMADA DISMOBRÁS IMPLICARIA EM ENRIQUECIMENTO FÁCIL DA 

PARTE RECLAMANTE. Ante o exposto, com amparo nos artigos 5º e 6º da 

Lei n. 9.099/95, firmo convicção para JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com resolução do mérito, 

forte no artigo 487, I do NCPC, para o fim de CONDENAR a parte reclamada 

a pagar à parte autora a título de danos materiais, a importância de R$ 

968,90 (novecentos e sessenta e oito reais e noventa centavos), EM 

DOBRO, corrigidos monetariamente pelo INPC a contar dos descontos 

indevidos e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a contar da citação. 

Por sua vez, homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, a transação celebrada entre as partes AUTORA GILSON 

RODRIGUES RIBEIRO PIRES e reclamada BANCO DO BRASIL S/A no que 

tange aos danos morais (já pagos diretamente à parte reclamante no valor 

de R$ 4.000,00), com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 

III, b do Novo Código de Processo Civil/2015. Defiro a gratuidade da justiça 

em favor da parte reclamante, a teor da Lei n. 1.060/50. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, 

ao arquivo com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Tatiane Barros Perrot Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença supra. De P. Leste para Paranatinga, 13 de dezembro 

de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito em substituição legal (designação 

por ato da Presidência).

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000580-34.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA MUINASKI FERRAZ (REQUERIDO)

SERGIO DA SILVA FERRAZ (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000580-34.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 15.474,97 ESPÉCIE: [Atos 

executórios]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT Endereço: AV NATALINO JOAO 

BRESCANSIN, 197, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 POLO 

PASSIVO: Nome: SERGIO DA SILVA FERRAZ Endereço: COLORADO, 

1326, JD TROPICAL, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 Nome: FERNANDA 

MUINASKI FERRAZ Endereço: F, 66, CASA, ALVORADA, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO POLO PASSIVO para recolher a diligência no valor de R$ 160,00 

(Cento e sessenta reais), referentes a realização de quatro diligências, 

quais sejam: citação, penhora, avaliação e intimação em Zona Urbana, 

mediante a emissão de guia no “site” do Tribunal de Justiça, 

www.tjmt.jus.br/guias, devendo, ainda, juntar aos autos o comprovante. 

Esclareço que até o momento, não houve a juntada do devido 

comprovante de recolhimento da diligencia do oficial de justiça. Peixoto de 

Azevedo - MT, 28 de novembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000522-31.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS PAULO MUNIZ (EXECUTADO)

TEREZINHA DE JESUS CAMELO (EXECUTADO)

LORENZI ALVES CAMELO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000522-31.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 167.724,32 ESPÉCIE: 

[ACESSÃO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 

Nome: BANCO DO BRASIL S.A Endereço: Inexistente, BLO C,LT32,QD1, 

setor bancário sul, edificio sede III, Inexistente, BRASÍLIA - DF - CEP: 

70089-900 POLO PASSIVO: Nome: MARCOS PAULO MUNIZ Endereço: PA 

CACHIMBO II, S/S, ZONA RURAL, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 Nome: LORENZI ALVES CAMELO Endereço: PA CACHIMBO II, 

UNIAO DO NORTE, ZONA RURAL, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 Nome: TEREZINHA DE JESUS CAMELO Endereço: TV PEIXOTO, 

313, CS, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO Da parte autora seja intimada a recolher a 

diligência no valor de R$ 1.443,60 (Um mil quatrocentos e quarenta e três 

reais e sessenta centavos), referentes à diligência de citação em Zona 

Urbana e Rural, mediante a emissão de guia no “site” do Tribunal de 

Justiça, www.tjmt.jus.br/guias, devendo, ainda, juntar aos autos o 

comprovante. Esclareço que as localidades a serem diligenciadas serão: 

Zona Urbana: Bairro Aeroporto Zona Rural: PA Cachimbo II – Travessão 

07 Zona Rural: PA Cachimbo II – Travessão 09 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. O prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da 

citação ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê 

(art. 231, V, do CPC). Peixoto de Azevedo-MT, 10 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000443-52.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREMAGRO COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO(A))

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT0005476S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMERITO ALMEIDA DE SOUZA 00247050393 (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000443-52.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 11.297,34 ESPÉCIE: 

[CHEQUE]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 

Nome: SUPREMAGRO COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 

Endereço: R 07- RODOVIA BR163, 1000-B, ZI 001, MATUPÁ - MT - CEP: 

78525-000 POLO PASSIVO: Nome: ROMERITO ALMEIDA DE SOUZA 

00247050393 Endereço: RUA APIACÁS, 44-B ( CASA), CASA, BAIRRO 
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AEROPORTO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO Da parte autora seja intimada para recolher a 

diligência no valor de R$ 160,00 (Cento e sessenta reais), referentes a 04 

diligências citação, penhora, avaliação e intimação em Zona Urbana, 

mediante a emissão de guia no “site” do Tribunal de Justiça, 

www.tjmt.jus.br/guias, devendo, ainda, juntar aos autos o comprovante. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do 

prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). Peixoto de 

Azevedo-MT, 10 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000788-18.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CATERPILLAR S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUZA ANNA COBEIN OAB - SP30650 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVALORIZACAO ENGENHARIA DE AVALIACOES E PERICIAS TECNICAS 

EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000788-18.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 301.145,74 ESPÉCIE: 

[Diligências]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: 

BANCO CATERPILLAR S.A. Endereço: AVENIDA DOUTOR CHUCRI 

ZAIDAN, 1240, Edificio Golden Tower - 17 andar, VILA SÃO FRANCISCO 

(ZONA SUL), SÃO PAULO - SP - CEP: 04711-130 POLO PASSIVO: Nome: 

AVALORIZACAO ENGENHARIA DE AVALIACOES E PERICIAS TECNICAS 

EIRELI - ME Endereço: Rua Prudente de Moraes, 37, Centro, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO Da 

parte autora para recolher a diligência no valor de R$ 40,00 (quarenta 

reais), referentes à uma diligência em Zona Urbana, mediante a emissão 

de guia no “site” do Tribunal de Justiça, www.tjmt.jus.br/guias, devendo, 

ainda, juntar aos autos o comprovante. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação 

ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 

231, V, do CPC). Peixoto de Azevedo-MT , 10 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000683-41.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DE SOUZA FREIRE (REQUERIDO)

ATAIDE MIGUEL (REQUERIDO)

SILVESTRE DA SILVA MONCAO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000683-41.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 71.305,68 ESPÉCIE: [Atos 

executórios, Citação, Intimação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO 

ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT Endereço: 

AV TANCREDO NEVES, 586, ANDAR 1 SETOR SUL, CENTRO, COLÍDER - 

MT - CEP: 78500-000 POLO PASSIVO: Nome: ATAIDE MIGUEL Endereço: 

TRAVESSA E60, KM 60, SITIO, ZONA RURAL, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT 

- CEP: 78530-000 Nome: SILVESTRE DA SILVA MONCAO Endereço: 

BOLIVIA CPX 87, 000095, CASA, LIBERDADE, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT 

- CEP: 78530-000 Nome: LUIZ DE SOUZA FREIRE Endereço: S TIO SANTA 

HELENA, 1, LINHA LOTE 10, GLEBA UNIAO, MATUPÁ - MT - CEP: 

78525-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte Autora para 

recolher o valor da diligencia inicial de citação no endereço: Gleba Iriri - 

E60 (O assentamento de sitios quePeixoto possui na referida rodovia 

como referencial para emissão de guia para pagamento é a Gleba Iriri), no 

valor de R$ 1.734,30 (Hum mil setecentos e trinta e quatro reais e trinta 

centavos) POR ATO, conforme portaria em vigor, mediante a emissão de 

guia no “site” do Tribunal de Justiça, www.tjmt.jus.br/guias, devendo, 

ainda, juntar aos autos o comprovante. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação 

ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 

231, V, do CPC). Peixoto de Azevedo-MT , 10 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 
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ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000837-59.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMALIA SOUZA DA SILVA (REQUERIDO)

SILVA E SANTOS NETO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000837-59.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 10.735,69 ESPÉCIE: [Atos 

executórios, Citação, Intimação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO 

ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT Endereço: 

AC COLIDER, AVENIDA TANCREDO NEVES 329 SETOR LESTE, CENTRO, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-970 POLO PASSIVO: Nome: SILVA E SANTOS 

NETO LTDA - ME Endereço: Av. Principal, S/N, BAIXINHO DAS MOTOS - 

(66) 99635-3601, Distrito União do Norte, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 Nome: SAMALIA SOUZA DA SILVA Endereço: PRINCIPAL, 

S N, CASA, UNIAO DO NORTE, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte Autora para 

recolher o valor da diligencia inicial de citação no endereço: Distrito União 

do Norte – Vila, no valor de R$ 579,30 (Quinhentos e setenta e nove reais 

e trinta centavos) POR ATO, conforme portaria em vigor, mediante a 

emissão de guia no “site” do Tribunal de Justiça, www.tjmt.jus.br/guias, 

devendo, ainda, juntar aos autos o comprovante. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor 

da citação ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se 

dê (art. 231, V, do CPC). Peixoto de Azevedo-MT, 10 de dezembro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000771-79.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVETE APARECIDA ALVES VIEIRA LONGO (EXECUTADO)

VILAMIR JOSE LONGO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000771-79.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 114.392,52 ESPÉCIE: 

[CÉDULA HIPOTECÁRIA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., s/n, NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, 

OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: VILAMIR JOSE 

LONGO Endereço: Rua Oscar Travassos - Mercadão das Tintas, 1, 

Centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 Nome: IVETE 

APARECIDA ALVES VIEIRA LONGO Endereço: Rua Thiago M Nunes,, 636, 

Centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA recolher a diligência no valor de R$ 

160,00 (cento e sessenta reais), referentes à quatro diligências em Zona 

Urbana, mediante a emissão de guia no “site” do Tribunal de Justiça, 

www.tjmt.jus.br/guias, devendo, ainda, juntar aos autos o comprovante. 

Esclareço que as localidades a serem diligenciadas serão: 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado a partir do dia útil 

seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do 

prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). Peixoto de 

Azevedo-MT , 10 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84549 Nr: 1884-22.2017.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090

 Processo nº 1884-22.2017.811.0023

Código nº 84549

Recuperando: Rafael Costa da Silva

D E C I S Ã O

Trata-se de executivo de pena em que houve a decretação da regressão 
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definitiva do regime aberto para o fechado em razão do cometimento de 

novo delito, nos termos do art. 118, inc. I; c/c art. 52, caput, ambos da LEP 

(fls.26), restando a contagem do cumprimento desta condenação 

sobrestada (Código: 84549 – fls.29), tendo em vista a contagem de tempo 

de prisão junto ao executivo de pena (Código: 90250), até mesmo porque 

vedada a contagem em dobro do mesmo tempo de prisão em mais de um 

feito.

Considerando que ao recuperando foi concedida a progressão do regime 

fechado para o semiaberto suspendendo a execução junto ao executivo 

de pena (Código: 90250) DETERMINO A RETOMADA DO PRESENTE 

EXECUTIVO DE PENA, devendo a data em que o recuperando teve direito à 

progressão de regime nos autos (Código: 90250 – fls.39) ser considerada 

como parâmetro para eventuais novos benefícios.

Efetive-se novo cálculo de pena com a anotação da data inicial para 

cálculo de novos benefícios (20/11/2018 – fls.39 – Código: 90250), com 

pena que faltava a cumprir na respectiva data, intimando-se as partes a 

se manifestar no prazo de 05 dias, advertindo que o silêncio será 

subentendido como concordância tácita.

Havendo concordância expressa ou tácita, fica desde já homologado o 

cálculo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser 

encaminhado cópia do cálculo de pena ao recuperando, nos termos do art. 

41, inc. XVI, da LEP, bem como à Diretoria da Cadeia Pública local, 

arquivando-se na ficha do recuperando (art. 1.787, §2º, da CNGC).

À Contadora Judicial para atualização do cálculo da multa aplicada na 

condenação.

Após, intime-se o recuperando para efetivar/comprovar o pagamento da 

multa que lhe foi imposta, no prazo de 10 dias, sob pena de inscrição junto 

a dívida ativa (art. 51, do CP).

Transcorrido o prazo sem o pagamento, expeça-se certidão da dívida com 

cópia da sentença e encaminhe-se à douta Procuradoria da Fazenda 

Pública Estadual para que seja requerido o que de direito.

Ciência ao MPE.

Intime-se o reeducando e a Defesa.

Cumpra-se com urgência expedindo o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 12 de dezembro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79378 Nr: 2085-48.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE VALADARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857, DAWISON JOREU DA SILVA - OAB:23407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80161 Nr: 2571-33.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERGINIA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAELI FONSECA DE SOUZA - 

OAB:16582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80721 Nr: 2893-53.2016.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO MURTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82267 Nr: 360-87.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO RODRIGUES CARDOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83294 Nr: 1096-08.2017.811.0023

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDPDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAELI FONSECA DE SOUZA - 

OAB:16582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84843 Nr: 2082-59.2017.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDE M DA SILVA MIGLIAT, FÁBIO 

MADALENO MIGLIAT, FABIANE MADALENA MIGLIAT ARAUJO, FLAVIO 

OLIVEIRA MIGLIAT FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA SMIELEVSKI - 

OAB:20937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85440 Nr: 2480-06.2017.811.0023

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILMAR NUNES DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85684 Nr: 2662-89.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUFLOZINO ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM PRODUÇÕES ( L. OLIVEIRA - EVENTOS - 

ME), NILMAR NUNES DE MIRANDA, PARQUE DE VAQUEJADA J LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:MT0017958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86616 Nr: 3338-37.2017.811.0023

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI DE OLIVEIRA, THIAGO DE OLIVEIRA 

ASSUNÇAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO ANDRADE DA SILVA, MARIA VILMA 

DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86992 Nr: 3617-23.2017.811.0023

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:OAB/MT - 17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87081 Nr: 3682-18.2017.811.0023

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASS(C

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNE GOMES ARAÚJO - 

OAB:19.911-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87271 Nr: 3810-38.2017.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILMAR NUNES DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88687 Nr: 473-07.2018.811.0023

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IKBV, JKBV, MPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASBV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAELI FONSÊCA DE SOUZA - 

OAB:MT 16.582-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89676 Nr: 1094-04.2018.811.0023

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS NOGUEIRA BARRETO, EDSON 

CAMARGO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89721 Nr: 1129-61.2018.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIELSON MATEUS SILVA FERREIRA, DAGNEL 

DA COSTA, RUTIANE MOTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6097/A, Roselucia Rodrigues de Souza - 

OAB:16071/O

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 
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legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89847 Nr: 1195-41.2018.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUSANA FLORES DO AMARAL, MAGNO 

OLIVEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90104 Nr: 1388-56.2018.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILEYDE TOMINAGA CERQUEIRA, MARIA 

LUCIA HIDEKO TOMINAGA, KUMAGIRO ARTHUR WERNECK TOMINAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90320 Nr: 1533-15.2018.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR DOS SANTOS, EDEIR LUCAS DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91025 Nr: 1983-55.2018.811.0023

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJCMJ, WACJ, WCJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAÚJO - 

OAB:19.911-0, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6097/A

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91392 Nr: 2224-29.2018.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJCMJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM CLEVERSON DORNELES 

SANTIAGO - OAB:24.289

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93324 Nr: 3653-31.2018.811.0023

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS DE 

PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ROSA LEITE, GUARACY FERNANDES 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA GOMES DE SOUZA - 

OAB:21739/O, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6097/A

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93614 Nr: 3836-02.2018.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL MARTINS FREIRE, LEIDE DAIANE 

SALDANHA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79166 Nr: 1943-44.2016.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSILENE TOSCANO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roselucia Rodrigues de 

Souza - OAB:16071/O

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76430 Nr: 248-55.2016.811.0023

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CRR, DCR, MDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 
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CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75988 Nr: 3599-70.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENEI ALCEU DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNE GOMES ARAÚJO - 

OAB:19.911-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75116 Nr: 3025-47.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO NASCIMENTO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RIBAMAR VALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:17562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74841 Nr: 2822-85.2015.811.0023

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANADARQUI FERNANDES MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74433 Nr: 2565-60.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:17562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74365 Nr: 2515-34.2015.811.0023

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALZIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74168 Nr: 2389-81.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GRACILENE CHAVES CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72747 Nr: 1498-60.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71252 Nr: 478-34.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA ROSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16.178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70680 Nr: 106-85.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO BRAGA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70558 Nr: 25-39.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIA SILVA NOBRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70549 Nr: 16-77.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA LIMA ROCHA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69972 Nr: 3315-96.2014.811.0023

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DE SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68030 Nr: 1717-10.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOISE APARECIDA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67018 Nr: 878-82.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAUSTO GOMES BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66118 Nr: 20-51.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FAUSTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65507 Nr: 2781-89.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO MARTINS DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65194 Nr: 2453-62.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PEDRO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857, DAWISON JOREU DA SILVA - OAB:23407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64631 Nr: 1831-80.2013.811.0023
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 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO YUDI TSURUKAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:65628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAÚJO - 

OAB:19.911-0, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6097/A

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63937 Nr: 1041-96.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE LEITE BRANDAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63425 Nr: 472-95.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINO ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857, DAWISON JOREU DA SILVA - OAB:23407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63406 Nr: 452-07.2013.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA RAQUEL DE CARVALHO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62988 Nr: 18-18.2013.811.0023

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMINADOS AMESCLA LTDA, OLIVAR 

FRIGERI, NOELI TEREZINHA SORGATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI FRIGERI - OAB:12736, 

REGINALDO SIQUEIRA FARIA - OAB:7028

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61784 Nr: 1709-04.2012.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIMEIRE LORENTER CORTEZAN DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61072 Nr: 928-79.2012.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOANADARQUI FERNANDES MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60874 Nr: 717-43.2012.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA TRANSMONTANA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60531 Nr: 316-44.2012.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMM, CAM, IVONE SALETE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

IGOR NEVES DE CARVALHO - OAB:14.432, KASSIO ROBERTO PEREIRA 

- OAB:12691B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42377 Nr: 554-97.2011.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN DOUGLAS DE ABREU CAVALCANTE, 

GEOVANE DE SOUZA, NIVALDO SILVA DE MEDEIROS FILHO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6097/A, ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:13.704, VANDERSON PAULI - OAB:13534

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34352 Nr: 683-10.2008.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORALICE NASCIMENTO DE PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33577 Nr: 2661-56.2007.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNELO RODRIGUES BUENO, MARAISA RODRIGUES 

DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR DE SOUZA PITON, IRINEU 

CARRASCO SORRILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CLAUDIO POLICARPO - 

OAB:8796-B/MT

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32547 Nr: 2136-74.2007.811.0023

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILO ALOISIO KOCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO 

VIEIRA, JOSE PAULO CARVALHO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARVALHO DUARTE - 

OAB:4.346-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Enedia Maria Albuquerque 

Melo Medeiros - OAB:MT/3557-A

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29000 Nr: 696-43.2007.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26897 Nr: 1282-17.2006.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GENEROSA DIAS DA SILVA, AGENOR BEZERRA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26532 Nr: 1197-31.2006.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA DOS ANJOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26046 Nr: 762-57.2006.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA DE SOUZA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 
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adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21036 Nr: 3347-53.2004.811.0023

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMENTE RODRIGUES DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALAO - 

OAB:16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8823 Nr: 716-49.1998.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: HUMBERTO PEDRO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIR ROBERTI MARTINS, MARINA QUEIROZ 

PERONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO PEDRO DE MORAES - 

OAB:3040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 I N T I M A Ç Ã O dos advogados abaixo referidos, para que, nos termos 

do item 2.10.2.1 da C.N.G.C, procedam as DEVOLUÇÕES dos autos 

adiante mencionados, no prazo de 24 horas, sob as penas do art. 196 do 

CPC, eis que se encontram com carga por tempo superior ao permissivo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67221 Nr: 1060-68.2014.811.0023

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO CASA MACRE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON MANOEL CERQUEIRA JUNIOR, 

DAVANTEL MARCHIORI CIA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14559, Ediel Fabian da Silva - OAB:14622

 FINALIDADE: intimar os advogados da parte autora, para efetuar o 

pagamento dos honorários de sucumbência, no montante arbitrado em 2 

URH(R$ 896,51 oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e um 

centavos).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000897-32.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO GOMES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000897-32.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 37.347,53 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: FABIO GOMES DA CRUZ Endereço: Rua Imperatriz, 188, Nova 

Espera, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: Banco OLÉ CONSIGNADO Endereço: Rua Alvarenga Peixoto, 974, 

Santo Agostinho, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30180-126 Senhor(a): 

CANDIDO NISVALDO FRANÇA COELHO JUNIOR A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

Audiência de Conciliação Data: 24/01/2019 Hora: 15:00 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 13 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000899-02.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO GOMES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 
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1000899-02.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 33.669,77 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: FABIO GOMES DA CRUZ Endereço: Rua Imperatriz, 188, Nova 

Espera, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO PAN S.A. Endereço: AVENIDA PAULISTA, 1374, - DE 612 A 

1510 - LADO PAR, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01310-100 

Senhor(a): CANDIDO NISVALDO FRANÇA COELHO JUNIOR A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de Audiência de Conciliação Data: 24/01/2019 Hora: 

15:50 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 13 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000908-61.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA DA SILVA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000908-61.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: LUANA DA SILVA PINTO Endereço: RUA DA PAZ, 90, LIBERDADE, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI, 1376, - LADO PAR, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 04571-000 Senhor(a): LUANA DA SILVA PINTO A presente 

carta, referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de Audiência de Conciliação Data: 24/01/2019 Hora: 

16:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 13 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000907-76.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA DA SILVA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000907-76.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 
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Nome: LUANA DA SILVA PINTO Endereço: RUA DA PAZ, 90, LIBERDADE, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO 

CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

Senhor(a): DIEGO MAYOLINO MONTECCHI (ADVOGADO DA AUTORA) A 

presente carta, referente ao processo acima identificado, tem por 

finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, 

para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de Audiência de Conciliação Data: 24/01/2019 Hora: 

16:10 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 13 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000895-62.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO GOMES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000895-62.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 17.760,88 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: FABIO GOMES DA CRUZ Endereço: Rua Imperatriz, 188, Nova 

Espera, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO BMG Endereço: AVENIDA ÁLVARES CABRAL, 1707, - DE 

791/792 AO FIM, LOURDES, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30170-001 

Senhor(a): FABIO GOMES DA CRUZ A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência de 

Conciliação Data: 24/01/2019 Hora: 14:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 13 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175362 Nr: 6976-74.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Rogério de Souza e Silva 

- OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o pedido de restituição foi processado e pago pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme email recebido 

em 10/12/2018:

E-MAIL ENVIADO COM SOLICITAÇÃO DE CONFIRMAÇÃO DE LEITURA.

 Assunto: PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
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 Remetente: daniel.balduino@tjmt.jus.br

 Destinatários: pontes.lacerda@tjmt.jus.br,LUCIANA.LN@OUTLOOK.COM

 Cópia:

 Cópia Oculta:

 Conteúdo:

Prezado(a) Senhor(a),

 Informo a Vossa Senhoria que o referido pedido de restituição anexo foi 

restituído em 25/10/2018, conforme informação do FUNAJURIS, e poderá 

ser visualizado todos os andamento através do site 

http://cia.tjmt.jus.br/Publico/ConsultaPublica/Index.aspx.. CIA:

Informo ainda, que os autos serão arquivados.

Favor informar as partes interessadas.

Qualquer dúvida, estamos à disposição. Falar com Érika ou Daniel.

Att.

Daniel Vilela Balduino

Controlador de Arrecadação – DCA/TJMT

DCA-TJMT - (65) 3617-3763

 Anexos:

Nome: LUCIANA NASCIMENTO.pdf

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002606-35.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ESTEVAM DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1002606-35.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

FLAVIO ESTEVAM DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o 

procedimento da cognição parcial privilegia os valores certeza e 

celeridade”, define como objetivos próprios da tutela de cognição 

sumarizada: I) assegurar a viabilidade da realização de um direito 

ameaçado por perigo de dano iminente; II) realizar antecipadamente um 

direito, em face de uma situação de perigo; e III) realizar um direito em vista 

de suas peculiaridades e em razão dos custos do procedimento comum. 

De acordo com o Código de Processo Civil são dois os requisitos 

indispensáveis à antecipação da tutela, em torno dos quais deve 

circunscrever-se a cognição, quais sejam, a probabilidade do direito – 

fummus boni iuris e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo – periculum in mora, – isto é, a possibilidade de ineficácia 

material da decisão que venha a, eventualmente, conceder a tutela 

definitiva. Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. (g.n.) Partindo desse preceito 

entendo que se fazem presentes nos autos os requisitos autorizadores 

para a antecipação de tutela pedida. No caso posto em discussão, a parte 

Autora alega que autor encontra-se afastado de suas atividades 

laborativas há mais de 01 ano, visto que a empresa em que este é 

registrado alega que o mesmo está INAPTO para o labor e o INSS alega 

que não há incapacidade para o labor. Da análise detida dos autos, bem 

como dos argumentos trazidos, tem-se que o indeferimento do pedido 

poderá acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao autor. 

Verifico ainda que os fundamentos deduzidos restaram de forma clara e 

precisa, preenchendo o pedido dos requisitos do fumus boni iuris e do 

periculum in mora. Nesse aspecto, registro que o autor trouxe aos autos 

indícios de prova que autorizassem a concessão nesta fase processual 

dos pleitos iniciais. Diante disso, entendo que a antecipação de tutela 

pretendida encontra respaldo legal, vez que há prova inequívoca e perigo 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Posto isso, defiro a 

antecipação de tutela pretendida em parte para determinar que que o 

instituto requerido conceda ao autor o benefício de auxilio doença. No 

tocante ao pedido de afastamento do lar, indefiro vez que cabe ao próprio 

requerente aferir quando da necessidade ou não de se afastar do lar. 

Quantos aos demais pedidos deixo para apreciar em cognição exauriente 

quando então será mais adequada seus deferimentos ou não, Na 

seqüência, prossiga-se com a designação de audiência para conciliação e 

citação do réu para, querendo, contestar a presente ação. Intimem-se e 

Cumpra-se.Cumpra-se. Pontes e Lacerda/MT, 12 de dezembro de 2018. 

Leonardo de Araujo Costa Tumiati Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001530-73.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CRUZ BARROS DE FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001530-73.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

MARIA DA CRUZ BARROS DE FARIA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. MARIA DA CRUZ BARROS DE FARIA Aguiar 

propôs a presente ação de aposentadoria rural por idade contra o Instituto 

Nacional de Seguro Social, ambos qualificados nos autos, sustentando 

que se fazem presentes os requisitos fáticos e legais para procedência 

do pedido. Citado, o INSS apresentou contestação pugnando pela 

improcedência do pedido contido na inicial. Realizada audiência de 

instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo 

autor. É o relatório. Decido. A Lei n. 8.213/91 em seu artigo 55, § 3º, prevê 

que: § 3º - A comprovação de tempo de serviço para os efeitos desta lei, 

inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o 

disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de 

prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, 

salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme 

disposto no Regulamento. Nesse sentido, de que a prova unicamente 

testemunhal não é suficiente para comprovação da atividade rurícola, são 

os enunciados de súmula 27 do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e 

súmula 149 do Tribunal da Cidadania, vejamos: Súmula 27 do Tribunal 

Regional Federal da 1ª. Região – Não é admissível prova exclusivamente 

testemunhal para reconhecimento de tempo de exercício de atividade 

urbana e rural Súmula 149 do Tribunal da Cidadania – A prova 

exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade 

rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário. Partindo 

desses preceitos, observo que foi juntado aos autos pela parte autora 

documentos que comprovam o vinculo ruralista de autora. Esse início de 

prova material foi completado pela prova oral colhida em audiência, 

conforme se evola dos termos de oitiva. Dessa forma, restou atendido 

pela autora a comprovação do exercício de atividade rural no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses 

idêntico à carência do referido benefício. Posto isso, restando 

preenchidos os requisitos fáticos e legais JULGO PROCEDENTE o pedido 

contido na inicial para condenar o réu a implantar a autora a aposentadoria 

rural por idade, na base de um salário mínimo mensal, retroagindo a data 

da citação, ou da data do requerimento administrativo pela autarquia ré se 

for o caso, o que faço com fulcro assente no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Referido benefício deverá ser acrescido de atualização, 

remuneração do capital e compensação da mora através dos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 

11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), observando 

para tanto o Manual de Cálculo da Justiça Federal. Condenar o réu a pagar 

os honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% 

sobre o valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do 

STJ, de que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas 

até a prolação da sentença. Injustificado o reexame necessário, face ao 

valor da condenação e os demais consectários não excederem o 

montante estipulado pelo art. 496, §3º, I, do CPC. Transitado em julgado, 

proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. P.R.I.C. , 10 

de dezembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 159911 Nr: 393-73.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 468 de 669



 PARTE AUTORA: JBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Júnior - 

OAB:7400/MT

 Ao MP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 102261 Nr: 3046-53.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Queiroz & Morais Guedes Ltda - ME, Jarbas 

Nunes Guedes Queiroz, JOSÉ WILLAN GARCIA MORAIS GUEDES

GARCIA MORAIS GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Lopes Santos - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 Atenda-se ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145879 Nr: 6083-20.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanilda Soares dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138297 Nr: 2995-71.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se v. acórdão.

Às partes para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 134263 Nr: 1040-05.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Flores de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se v. acórdão.

Às partes para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 122895 Nr: 4836-38.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson de Souza Santos, JORGE BARBOSA 

PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para fornecer o CPF correto dos executado Jorge.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 117643 Nr: 2744-87.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Cunha Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para dar prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 128176 Nr: 7269-15.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS MENDES MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 119598 Nr: 3428-12.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rozilda Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 110918 Nr: 439-33.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Medrado de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 109590 Nr: 5967-82.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gercino Soares de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:10041/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Hugo Senhorini de 

Aquino - OAB:12.546

 Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 98834 Nr: 1589-83.2015.811.0013
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 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Netto Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliana Vila Nova Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 95780 Nr: 248-22.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alves de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 106062 Nr: 4655-71.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO ZOZOMAZORE DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS P. FARINELLI CASTILHO, Municipio de 

Jauru, Município de Conquista D´Oeste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARTOLOMEU GARCIA DUARTE 

FILHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONCIO PINHEIRO DA SILVA 

NETO - OAB:14377/0 MT, LUCIANA DORRIGUETTE DE OLIVEIRA - 

OAB:15336

 Posto isto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, condenando 

os Municípios de Jauru e Conquista D’Oeste, ambos do estado de Mato 

Grosso a pagar ao autor a indenização por danos materiais no valor de R$ 

R$7.500,00, com correção pelo INPC e com juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da data deste decisum.Condeno os Municípios de Jauru e 

Conquista D’Oeste, ambos do estado de Mato Grosso ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios fixados no importe de 10% 

do valor da condenação.Condeno o autor ao pagamento de honorários 

aos réus, solidariamente, no valor de 10% do valor dado como perda de 

uma chance (R$24.616,00). Devendo ser observado a AJG. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138427 Nr: 3040-75.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Santino Pincerato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conheço dos embargos e os acolho para revogar a sentença, vez que 

não houve intimação pessoal e determinar o prosseguimento do feito.

Ao requerente para dar andamento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 61222 Nr: 1562-42.2011.811.0013

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Interligação Elétrica do Madeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazendas Reunidas Boi Gordo S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo de Oliveira Filho - 

OAB:15744-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Henrique Sauer de 

Arruda - OAB:102907

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE a ação, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 269, II, do Código de Processo Civil, tornando definitiva a 

liminar concedida a fls. para constituir a servidão administrativa pleiteada 

pela Requerente, bem como garantir o acesso pelo imóvel da Requerida à 

faixa de servidão.Outrossim, determino o depósito do valor fixado no 

excelente lauido pericial em Conta única do TJMT para posterior 

transferência ao Juízo Universal..Expeça-se Mandado ao Cartório de 

Registro de Imóveis para registrar a servidão administrativa constituída, 

nos termos requerido, conforme disposto no art. 29 do Decreto-Lei nº 

3.365/41.Após o trânsito em julgado e o depósito dos valores, expeça-se 

alvará de transferência para o Juízo Universal.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84874 Nr: 2409-73.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Pereira Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Universidade do Estado de Mato 

Grosso - Unemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Homologo os cálculos. (fls.183/185)

Expeça-se Precatório conforme requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 37848 Nr: 406-58.2007.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Francisca Amélia Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Bento Júnior, Associação de Poupança e 

Empréstimo - POUPEX, João Bento Neto, Espólio de Manoel Ferreira Bento, 

Francisca Zuleide Bento Pinton

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT, Álvaro Adalberto Maciel Carneiro - 

OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VOLPE CAMARGO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:296/2006

 Trata-se de Impugnação à Execução de honorários advocatícios 

referente a sentença proferida nos presentes autos.

Conforme explicita o impugnante o Douto Juízo a quo ao fixar o an 

debeatur deixou de especificar o quantum debeatur, logo, assiste razão 

ao impugnante, vez que conditio sine qua non para a execução é a 

existência de título cert, líquido e exigível.

Neste diapasão, tem-se o título, contudo, não há liquidez, não sendo 

possível, após o trânsito em julgado da sentença, sua fixação a posteriori, 

em ato de integração de sentença que somente poderia se dar através do 

manejo dos embargos declaratórios.

ISSO POSTO,

Acolho a presente impugnação e julgo extinto o presente feito, devendo o 

exequente propor pelas vias ordinárias a cobrança de seu crédito.

PRI. Arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84249 Nr: 1726-36.2013.811.0013

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olga Schock, Valdemar Schock

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUIMAR RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 
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OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Intime-se conformre requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 85378 Nr: 2967-45.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Erenita Batista da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Estado de 

Mato Grosso - Secretaria de Estado de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ao MP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 49918 Nr: 1239-08.2009.811.0013

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guaiapó Eletrodomésticos Ltda - E.P.P

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielle Cristina Barbato da 

Silva - OAB:9504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245/MT

 Defiro o requerido.

Expeça-se alvará.

Intime-se a executada para recolhimento dos honorários periciais, em 05 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 59037 Nr: 4603-51.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Santos Calçados, Jair dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Gosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Prática da 

UNEMAT - OAB:

 Vistos.

Deixo de analisar os requisitos de admissibilidade do pleito recursal diante 

do disposto no art. 1.010, §3º, da Lei n. 13.105/15.

Encaminhem-se os autos ao Egrégio TJMT para apreciação e julgamento, 

com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 53559 Nr: 4399-41.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria Frigorifica Pontes e Lacerda, 

Temistocles Nunes da Silva Sobrinho, Victor Augusto Saldanha Birtche, 

Ivana Carnelos Birtche, Carolina Carnelos Birtche, JBS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO AUGUSTO CHILO - 

OAB:221616

 Defiro o requerido.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 92737 Nr: 4033-26.2014.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ferragens Ribeiro Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleunir da Silva Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Antonio do Prado 

Junior - OAB:10709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público Estadual - 

Núcleo de Pontes e Lacerda - OAB:

 Defiro o requerido.

Oficie-se para que o empregador efetue o desconto de 20% do salário da 

executada e deposito em conta judicial (CONTA ÚNICA DO TJMT)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 58730 Nr: 4296-97.2010.811.0013

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marly Rodrigues de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Lenzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Ao exequente para dar prosseguimento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63751 Nr: 4091-34.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onofre Moreira Martins, Espólio de Eleuses 

José da Silva Onça, Jandira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 Intime-se pessoalmente para dar andamento sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 55547 Nr: 1053-48.2010.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Christiane Cavalcanti de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, 

Prev-Lacerda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro a realização de nova perícia, e concedo aos requeridos, prazo de 

05 dias, para que se manifetsem acerca da prova pericial colacionada aos 

autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 43884 Nr: 491-10.2008.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mário Aparecido Presutto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para dar prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63522 Nr: 3862-74.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Ademar Gomes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se v. acórdão.

Às partes para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60626 Nr: 966-58.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Angélica Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se v. acórdão.

Às partes para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60187 Nr: 529-17.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se v. acórdão.

Às partes para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 44307 Nr: 913-82.2008.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se v. acórdão.

Às partes para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138709 Nr: 3130-83.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA NUNES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153961 Nr: 9888-78.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL SILVA GUIMARAES, Sandra Rodrigues da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao recorrido para contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158657 Nr: 12203-79.2017.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FAVATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aloizio Bueno da Silva, ESPÓLIO DE ALOIZIO 

BUENO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Prática Juridíca 

-UNEMAT - OAB:, Núcleo de Prática Jurídica UNEMAT - OAB:

 Defiro o requerido. Anote-se onde couber e Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 107324 Nr: 5117-28.2015.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Arrematação->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antenor Forin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Osvaldil Botini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Paulo Correia Pescada 

- OAB:OAB/MT 22.418, Rhazzes Moraes Delgado - OAB:OAB/MT 

20.707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Silva do Amaral - 

OAB:16388O/MT

 Dê-se vistas à Douta PGE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153716 Nr: 9739-82.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Divanira Niemens Leal, Amarildo Niemem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flamínia dos Santos Niemic, Sirley Santos 

Niemic

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT, MAÍRA GASPAR SANTOS - OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:12.945 /O, MICHELLE MATSUURA BORRALHO - 

OAB:21.616/ O, MICHELLE MATSUURA BORRALHO - OAB:21.616/O

 Ao embargado para contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60863 Nr: 1203-92.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL VICENTE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 89032 Nr: 914-57.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice Alves Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 
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de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 129018 Nr: 7679-73.2016.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DARLON ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIELA CANCIO LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:19320 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Pratica Juridica - 

OAB:

 Ao MP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 46291 Nr: 2923-02.2008.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alfredo Sementino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Onofre da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Camilo de Souza Júnior - 

OAB:7043, JANAINA EMANUELE MULLER BARBOSA - OAB:17812, 

José Nilson Vital Júnior - OAB:9320/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT

 Defiro o requerido pelo leiloeiro público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138778 Nr: 3152-44.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edward Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Certifico para os fins de direito, que o recurso de apelação juntada aos 

autos é tempestivo, sendo assim, abro vista dos autos a parte contrária 

para contrarrazoar o recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 126568 Nr: 6501-89.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Silva Akerley

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonice Aparecida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA SANTOS DA SILVA - 

OAB:21677/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Defiro o pedido, intime-se para que efetue a entrega da chave.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 102191 Nr: 3007-56.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Oscar 

Leonel de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Lopes Santos - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oscar Leonel de Menezes - 

OAB:3709/MT

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na exordial para 

determinar que o requerido Oscar Leonel Menezes, no prazo de 180 

(cento e oitenta) cumpra as seguintes medidas:a) promover, em sua 

totalidade, a regularização do loteamento executado pelo demandado, no 

devido enquadramento legal e com a implantação de infraestrutura básica 

exigida em lei.b) promover a correta execução das vias de circulação do 

loteamento, demarcação dos lotes, quadras e logradouros.c) executar as 

obras de escoamento das águas pluviais, acompanhado de competente 

instrumento de garantia para execução das obras. d) promover a 

infraestrutura exigida pelos órgãos públicos no ato da aprovação ou 

licenciamento, que implicam a implantação de lotes destinados a edificação 

(residencial, comercial ou industrial), rede de água, de esgoto, de 

iluminação, de telefonia e comunitários: área de recreio, educação e 

cultura, segundo dispõe o artigo 18, inc. V, da Lei n. 6.766/1979.e) 

executar às suas expensas todos os trabalhos de engenharia, topografia 

para o fiel cumprimento das obrigações a ele inerentes.Fixo multa diária ao 

requerido Oscar Leonel Menezes de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por 

descumprimento, até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão).DESIGNO, 

desde já, REAL BRASIL PERÍCIAS para que elabore VISTORIA MINUCIOSA, 

no loteamento objeto da lide, após o trânsito em julgado e o decurso do 

prazo de 180 dias, para que descreva se as medidas determinadas foram 

devidamente cumpridas. Ficando, os requeridos, cientes de que arcarão 

com os honorários periciais para tal vistoria a ser realizado pelo expert 

designado.Determino a requerido Município de Pontes e Lacerda/MT que 

proceda rigorosa fiscalização sobre o loteamento objeto da lide para que 

seja atingido o seu desiderato, sob pena de arcar com a responsabilidade 

em caso de omissão.P. R. I. C.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001094-17.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO DE ALMEIDA TOMAZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001094-17.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: JACINTO FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: CRISTIANO DE 

ALMEIDA TOMAZ Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA promovida por 

JACINTO FERREIRA DA SILVA em face de CRISTIANO ALMEIDA TOMAZ 

em razão de alugueres não adimplidos pelo requerido quando da avença 

locatícia celebrada entre as partes. Devidamente citado o requerido deixou 

transcorrer in albis o prazo para contestar. Decretada a revelia, os autos 

vieram conclusos para sentença. É o breve Relatório. Passo a decidir. Um 

dos efeitos da revelia a presunção de veracidade dos fatos alegados na 

peça exordial e diante das alegações do requerente verifica-se que as 

partes celebraram um contrato de locação de imóvel, sendo certo, que o 

requerido deixou de pagar os alugueres mensais que totalizam o montante 

de R$5.113,80 (Cinco Mil, Cento e Treze Reais e Oitenta Centavos) Assim 

sendo, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para CONDENAR CRISTIANO 

ALMEIDA TOMAZ ao pagamento de R$5.113,80 (Cinco Mil, Cento e Treze 

Reais e Oitenta Centavos) em favor do requerente. Outrossim, CONDENO, 

ainda ao pagamento de custas e honorários advocatícios que ora fixo em 

10% sobre o valor da condenação. Pontes e Lacerda/MT, 12 de dezembro 

de 2018. Leonardo de Araujo Costa Tumiati Juiz(a) de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000801-47.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

V. B. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. N. (REQUERIDO)

V. C. D. N. (REQUERIDO)

R. M. D. N. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FÁBIO RIBAS TERRA OAB - MT0007205A-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000801-47.2018.8.11.0013 

REQUERENTE: VERONICA BATISTA COSME. REQUERIDO: JUNIO 

MEDEIROS DO NASCIMENTO. REQUERIDO: VALDECI CARDOZO DO 

NASCIMENTO. REQUERIDO: ROSELY MEDEIROS DO NASCIMENTO. Vistos. 

Nos termos do art. 485, §1º, do NCPC, INTIME-SE pessoalmente a parte 

requerente, por meio de mandado judicial a ser cumprido no endereço 

mencionado na petição inicial, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

promova a realização dos atos processuais necessários a regularização 

da marcha processual, sob pena de extinção do processo. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Pontes e Lacerda, 10 de dezembro de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000801-47.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

V. B. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. N. (REQUERIDO)

V. C. D. N. (REQUERIDO)

R. M. D. N. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FÁBIO RIBAS TERRA OAB - MT0007205A-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000801-47.2018.8.11.0013 

REQUERENTE: VERONICA BATISTA COSME. REQUERIDO: JUNIO 

MEDEIROS DO NASCIMENTO. REQUERIDO: VALDECI CARDOZO DO 

NASCIMENTO. REQUERIDO: ROSELY MEDEIROS DO NASCIMENTO. Vistos. 

Nos termos do art. 485, §1º, do NCPC, INTIME-SE pessoalmente a parte 

requerente, por meio de mandado judicial a ser cumprido no endereço 

mencionado na petição inicial, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

promova a realização dos atos processuais necessários a regularização 

da marcha processual, sob pena de extinção do processo. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Pontes e Lacerda, 10 de dezembro de 2018. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001084-70.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL ABREU DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001084-70.2018.8.11.0013 AUTOR (A): 

SAMUEL ABREU DE OLIVEIRA. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO DE 

VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por SAMUEL 

ABREU DE OLIVEIRA contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A, todos qualificados nos autos. Narra o autor que é titular 

da unidade consumidora nº. 6/1671065-9 e que em maio de 2017 solicitou 

o desligamento da unidade. No mês de maio de 2018 solicitou a religação 

da unidade, no entanto, para sua surpresa recebeu uma fatura no valor de 

R$ 4.724,55 (quatro mil, setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e 

cinco centavos), mesmo não utilizando dos serviços da requerida por 12 

(doze) meses. O requerente não efetuou o pagamento do referido valor e, 

por esta razão, a requerida suspendeu a energia elétrica do consumidor. 

Afirma que para ter a religação de energia, precisou negociar com a 

requerida, parcelando a dívida, que alega ser indevida, em 12 (doze) 

prestações de R$ 353,03 (trezentos e cinquenta e três reais e três 

centavos), e uma entrada de R$ 994,00 (novecentos e noventa e quatro 

reais). Ao final requereu a declaração de inexistência da dívida; a 

restituição do valor de R$ 4.724,55 (quatro mil, setecentos e vinte e quatro 

reais e cinquenta e cinco centavos); e, a condenação da requerida em 

danos morais. Juntou documentos. A decisão inaugural inverteu o ônus da 

prova, deferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita e, por fim, 

determinou a citação da parte ré (ID nº. 13840914). A parte ré ofereceu 

contestação e juntou documentos (ID nº. 15208345). Impugnação à 

contestação no ID nº. 15376897. E os autos vieram conclusos. É o 

relatório, fundamento e decido. O processo comporta julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que, por envolver matéria de fato e de 

direito, prescinde de realização de provas em audiência, nos precisos 

termos do art. 355, inciso I, do NCPC. Logo, constatada a possibilidade de 

julgamento da lide é dever do magistrado, e não sua faculdade, passar à 

prolação de sentença. Por conseguinte, passo à apreciação do mérito, 

haja vista a ausência de preliminares. I. DO MÉRITO. Nenhuma dúvida 

sobre ter se estabelecido entre a requerida e a autora, uma relação 

jurídica de direito material ínsita ao direito consumerista, pois, conforme 

interpretação sistêmica dos comandos insertos nos arts. 2º, 3º e § 1º do 

Estatuto Consumerista, é consumidor toda pessoa física (ou jurídica) que 

utiliza serviço (ou adquire produto) na condição de destinatário, final (CDC, 

Art. 2º), e fornecedor, além da pessoa física, também a pessoa jurídica 

que fornece atividade no mercado de consumo. Deste modo, em relação à 

declaração de nulidade da obrigação gerada pela cobrança de serviço 

após o desligamento solicitado pelo autor, citado pleito deve ser acolhido, 

considerando que o ônus probatório foi invertido e a ré corroborou as 

alegações do autor que não houve consumo de energia após o 

desligamento da unidade consumidora, de modo que não podem ser 

aceitos como prova suficiente a permitir sua pretensão de improcedência 

do pedido da autora. Em consequência disso, como a requerida não se 

desincumbiu o ônus provatório que lhe competia, por presunção jurídica 

deve ser considerada verdadeira a alegação de que a autora solicitou, em 

maio de 2017, o desligamento da unidade consumidora 6/1671065-9, 

culminando, desta maneira, com a declaração da nulidade das obrigações 

originadas após a formulação do pedido de cancelamento (05/2017). 

Impera no presente caso, o que dispõe as regras com base no código de 

defesa do consumidor, com a inversão do ônus da prova, conforme 

previsão do artigo 6º, inciso VIII, daquele "codex". Considerando que 

competia a ré trazer aos autos documentos que comprovasse o consumo 

de energia elétrica pelo autor, nada provou. Nesta toada, repise-se, não 

há comprovação de motivos que pudesse originar a dívida descrita na 

inicial, assim tal cobrança é indevida e, consequentemente, a suspensão 

da energia elétrica, haja vista que restou incontroverso no caso. Não é 

demais registrar, na hipótese dos autos, que inexiste dívida e, ainda assim, 

a ré suspendeu a energia elétrica do consumidor, agindo de modo 

imprudente. DA VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS 

ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. Maria Helena Diniz aponta 

a existência de três elementos, a saber: a) existência de uma ação, 

comissiva ou omissiva, qualificada juridicamente, isto é, que se apresenta 

como um ato ilícito ou lícito, pois ao lado da culpa como fundamento da 

responsabilidade civil há o risco; b) ocorrência de um dano moral ou 

patrimonial causado à vítima; c) nexo de causalidade entre o dano e a 

ação, o que constitui o fato gerador da responsabilidade. Já Carlos 

Roberto Gonçalves aponta quatro pressupostos da responsabilidade civil: 

a) ação ou omissão; b) culpa ou dolo do agente; c) relação de 

causalidade; d) dano. Por sua vez, Sérgio Cavalieri Filho prega que são 

três os elementos: a) conduta culposa do agente; nexo causal; c) dano. 

Desse modo, a despeito de a doutrina atribuir nuances distintos aos 

elementos caracterizadores da responsabilidade civil, prevalece o 

entendimento de que para que nasça o dever de indenizar, deve-se 

verificar a presença de: a) uma conduta humana; b) da culpa genérica ou 

lato sensu; c) do nexo de causalidade e; d) do dano ou prejuízo. Sendo 

assim, destrinchando o caso ora submetido a exame, constata-se ( I ) 

existência da conduta da requerida, materializada na suspensão da 

energia elétrica; ( II ) a provocação de prejuízo de ordem imaterial à autora; 

( III ) o nexo de causalidade entre a conduta da requerida e o prejuízo 

moral experimentado pela parte autora. Saliente-se que a verificação da 

presença do elemento culpa “lato sensu” não é necessário no caso sob 

exame, conforme exegese do art. 14, “caput”, do CDC. Logo, 
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caracterizados estão os elementos ensejadores da responsabilidade civil 

objetiva da ré. DO DANO MORAL: Sílvio de Salvo Venosa conceitua o 

dano moral como “o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual 

da vítima. Ainda como demonstra o brilhante autor, será moral o dano que 

ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de 

comportamento, ou, como definimos, um desconforto comportamental a 

ser examinado em cada caso”. A definição de dano moral traz ínsita a 

ideia de que a dignidade da pessoa humana constitui um patrimônio e, 

como tal, necessita ser preservado das intercorrência havidas no seio 

social. O artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal coloca como um dos 

fundamentos da nação o princípio da dignidade da pessoa humana. No 

entendimento de Alexandre de Morais: “A dignidade da pessoa humana é 

um valor espiritual e moral inerente a pessoa, que se manifesta 

singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria 

vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais 

pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto 

jurídico deve assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam 

ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre 

sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 

enquanto seres humanos”. O direito à vida, à honra, à intimidade, à 

integridade, entre outros, aparecem como consequência imediata da 

consagração da dignidade da pessoa humana, como fundamento basilar 

da Constituição Federal. Ademais, tais direitos igualmente têm previsão 

constitucional expressa no artigo 5º, caput e inciso X. Nos dizeres 

precisos de Ingo Wolfgang Sarlet, a dignidade humana é: “Aquela 

qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor 

do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 

implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 

fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato 

de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir condições 

existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e 

promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria 

existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos”. O 

mandamento constitucional consagrou o valor da dignidade da pessoa 

humana como princípio máximo e o elevou, de maneira inconteste, a uma 

categoria culminante em nosso ordenamento jurídico, na qualidade de 

norma jurídica fundamental. Por tais razões, a proteção à moral é uma 

forma de dar efetividade a esse preceito constitucional, valorizando a 

convivência social e a dignidade humana. No caso ora vergastado, a 

dignidade da parte autora foi violada pelo fato de ter sua energia elétrica 

suspensa, em decorrência de uma fatura errônea e exacerbada emitida 

pela ré. Em situação análoga, os Tribunais pátrios já decidiram: RECURSO 

INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO DA UNIDADE 

CONSUMIDORA. EMISSÃO DE FATURAS DE COBRANÇA APÓS O PEDIDO 

DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Verifica-se que a 

concessionária ré incidiu em erro, posto que qualquer valor posterior a 

data do pedido de desligamento deve ser considerado indevido, por 

ausência de prestação do serviço. Restou incontroversa a irregularidade 

da cobrança referente ao consumo dos meses posteriores ao pedido de 

desligamento. Os transtornos suportados pela autora em virtude da 

cobrança indevida, refogem aos aborrecimentos habituais e corriqueiros, 

levando-se em conta a essencialidade do mesmo, configurando, assim, o 

dever indenizatório. Assim, entende-se que o valor fixado a título de 

caráter indenização por danos morais atendem aos critérios da 

razoabilidade, proporcionalidade e ao punitivo-pedagógico, eis que não se 

mostra exacerbado, sendo medida necessária para evitar o estímulo à 

manutenção de práticas que agridam e violem direitos do consumidor. 

P r e c e d e n t e s :  R E C U R S O  I N O M I N A D O .  P r o c e s s o  n º 

0054795-70.2015.8.03.0001, Relator CESAR AUGUSTO SCAPIN, TURMA 

RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, julgado em 16 de Fevereiro de 

2017; RECURSO INOMINADO. Processo nº 0053488-52.2013.8.03.0001, 

Relator CESAR AUGUSTO SCAPIN, TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS, julgado em 26 de Fevereiro de 2015. Recurso conhecido, 

contudo, não provido. Sentença mantida. (TJ-AP – RI: 

00450555420168030001 AP. Relator: REGINALDO GOMES DE ANDRADE, 

Data de Julgamento: 31/10/2017, Turma recursal). Quanto ao montante da 

compensação, é certo que em decorrência da falta de parâmetros 

objetivos para fixar o quantum indenizatório, deve o magistrado, em 

atenção às suas finalidades, quais sejam, desestimular condutas análogas 

e servir como conforto a quem o recebe, arbitrá-lo dentro dos princípios 

mencionados, sempre considerando o gravame em relação ao todo, 

respeitando elementos como: a gravidade do dano; a extensão do dano; a 

reincidência do ofensor; a posição profissional e social do ofendido; a 

condição financeira do ofensor; a condição financeira do ofendido. Sendo 

assim, sua fixação não pode ultrapassar os limites do bom senso, 

respeitando-se, por conseguinte, os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Diante de tais argumentos, “in casu”, mostra-se adequado 

arbitrar o valor da compensação ao dano de ordem imaterial em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). No que toca à restituição requerida, entendo ser 

devida. No entanto, apenas no que concerne ao valor de R$ 994,00 

(novecentos e noventa e quatro reais), conforme ID nº. 13737428, uma 

vez que não restou comprovado o pagamento de valor superior. Posto 

isso, com fundamento no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na peça de 

ingresso para: I - DECLARAR a inexistência do débito de R$ 4.724,55 

(quatro mil setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e cinco 

centavos), em relação à unidade consumidora 6/1671065-9, gerado após 

o desligamento da unidade consumidora em maio de 2017; II - CONDENAR 

a requerida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

a restituir o valor pago da fatura indevida no valor de R$ 994,00 

(novecentos e noventa e quatro reais) corrigidos monetariamente desde a 

data do pagamento, com base no INPC/IBGE e juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês a partir da citação; III - CONDENAR a ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a compensar o dano moral 

provocado em SAMUEL ABREU DE OLIVEIRA, mediante o pagamento de 

R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidos monetariamente a partir da 

sentença (Enunciado 362 da Súmula do STJ), com base no INPC/IBGE - Lei 

nº.6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da sentença. Em decorrência do princípio da causalidade, 

CONDENO a parte requerida no pagamento das custas e taxas judiciárias, 

bem como em honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 

com espeque no art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC. Dou a presente 

sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da 

Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. DISPENSADO o 

registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via 

DJE. Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 

(trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 10 de dezembro de 

2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001084-70.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL ABREU DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001084-70.2018.8.11.0013 AUTOR (A): 

SAMUEL ABREU DE OLIVEIRA. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO DE 

VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por SAMUEL 

ABREU DE OLIVEIRA contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A, todos qualificados nos autos. Narra o autor que é titular 

da unidade consumidora nº. 6/1671065-9 e que em maio de 2017 solicitou 

o desligamento da unidade. No mês de maio de 2018 solicitou a religação 

da unidade, no entanto, para sua surpresa recebeu uma fatura no valor de 

R$ 4.724,55 (quatro mil, setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e 

cinco centavos), mesmo não utilizando dos serviços da requerida por 12 

(doze) meses. O requerente não efetuou o pagamento do referido valor e, 
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por esta razão, a requerida suspendeu a energia elétrica do consumidor. 

Afirma que para ter a religação de energia, precisou negociar com a 

requerida, parcelando a dívida, que alega ser indevida, em 12 (doze) 

prestações de R$ 353,03 (trezentos e cinquenta e três reais e três 

centavos), e uma entrada de R$ 994,00 (novecentos e noventa e quatro 

reais). Ao final requereu a declaração de inexistência da dívida; a 

restituição do valor de R$ 4.724,55 (quatro mil, setecentos e vinte e quatro 

reais e cinquenta e cinco centavos); e, a condenação da requerida em 

danos morais. Juntou documentos. A decisão inaugural inverteu o ônus da 

prova, deferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita e, por fim, 

determinou a citação da parte ré (ID nº. 13840914). A parte ré ofereceu 

contestação e juntou documentos (ID nº. 15208345). Impugnação à 

contestação no ID nº. 15376897. E os autos vieram conclusos. É o 

relatório, fundamento e decido. O processo comporta julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que, por envolver matéria de fato e de 

direito, prescinde de realização de provas em audiência, nos precisos 

termos do art. 355, inciso I, do NCPC. Logo, constatada a possibilidade de 

julgamento da lide é dever do magistrado, e não sua faculdade, passar à 

prolação de sentença. Por conseguinte, passo à apreciação do mérito, 

haja vista a ausência de preliminares. I. DO MÉRITO. Nenhuma dúvida 

sobre ter se estabelecido entre a requerida e a autora, uma relação 

jurídica de direito material ínsita ao direito consumerista, pois, conforme 

interpretação sistêmica dos comandos insertos nos arts. 2º, 3º e § 1º do 

Estatuto Consumerista, é consumidor toda pessoa física (ou jurídica) que 

utiliza serviço (ou adquire produto) na condição de destinatário, final (CDC, 

Art. 2º), e fornecedor, além da pessoa física, também a pessoa jurídica 

que fornece atividade no mercado de consumo. Deste modo, em relação à 

declaração de nulidade da obrigação gerada pela cobrança de serviço 

após o desligamento solicitado pelo autor, citado pleito deve ser acolhido, 

considerando que o ônus probatório foi invertido e a ré corroborou as 

alegações do autor que não houve consumo de energia após o 

desligamento da unidade consumidora, de modo que não podem ser 

aceitos como prova suficiente a permitir sua pretensão de improcedência 

do pedido da autora. Em consequência disso, como a requerida não se 

desincumbiu o ônus provatório que lhe competia, por presunção jurídica 

deve ser considerada verdadeira a alegação de que a autora solicitou, em 

maio de 2017, o desligamento da unidade consumidora 6/1671065-9, 

culminando, desta maneira, com a declaração da nulidade das obrigações 

originadas após a formulação do pedido de cancelamento (05/2017). 

Impera no presente caso, o que dispõe as regras com base no código de 

defesa do consumidor, com a inversão do ônus da prova, conforme 

previsão do artigo 6º, inciso VIII, daquele "codex". Considerando que 

competia a ré trazer aos autos documentos que comprovasse o consumo 

de energia elétrica pelo autor, nada provou. Nesta toada, repise-se, não 

há comprovação de motivos que pudesse originar a dívida descrita na 

inicial, assim tal cobrança é indevida e, consequentemente, a suspensão 

da energia elétrica, haja vista que restou incontroverso no caso. Não é 

demais registrar, na hipótese dos autos, que inexiste dívida e, ainda assim, 

a ré suspendeu a energia elétrica do consumidor, agindo de modo 

imprudente. DA VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS 

ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. Maria Helena Diniz aponta 

a existência de três elementos, a saber: a) existência de uma ação, 

comissiva ou omissiva, qualificada juridicamente, isto é, que se apresenta 

como um ato ilícito ou lícito, pois ao lado da culpa como fundamento da 

responsabilidade civil há o risco; b) ocorrência de um dano moral ou 

patrimonial causado à vítima; c) nexo de causalidade entre o dano e a 

ação, o que constitui o fato gerador da responsabilidade. Já Carlos 

Roberto Gonçalves aponta quatro pressupostos da responsabilidade civil: 

a) ação ou omissão; b) culpa ou dolo do agente; c) relação de 

causalidade; d) dano. Por sua vez, Sérgio Cavalieri Filho prega que são 

três os elementos: a) conduta culposa do agente; nexo causal; c) dano. 

Desse modo, a despeito de a doutrina atribuir nuances distintos aos 

elementos caracterizadores da responsabilidade civil, prevalece o 

entendimento de que para que nasça o dever de indenizar, deve-se 

verificar a presença de: a) uma conduta humana; b) da culpa genérica ou 

lato sensu; c) do nexo de causalidade e; d) do dano ou prejuízo. Sendo 

assim, destrinchando o caso ora submetido a exame, constata-se ( I ) 

existência da conduta da requerida, materializada na suspensão da 

energia elétrica; ( II ) a provocação de prejuízo de ordem imaterial à autora; 

( III ) o nexo de causalidade entre a conduta da requerida e o prejuízo 

moral experimentado pela parte autora. Saliente-se que a verificação da 

presença do elemento culpa “lato sensu” não é necessário no caso sob 

exame, conforme exegese do art. 14, “caput”, do CDC. Logo, 

caracterizados estão os elementos ensejadores da responsabilidade civil 

objetiva da ré. DO DANO MORAL: Sílvio de Salvo Venosa conceitua o 

dano moral como “o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual 

da vítima. Ainda como demonstra o brilhante autor, será moral o dano que 

ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de 

comportamento, ou, como definimos, um desconforto comportamental a 

ser examinado em cada caso”. A definição de dano moral traz ínsita a 

ideia de que a dignidade da pessoa humana constitui um patrimônio e, 

como tal, necessita ser preservado das intercorrência havidas no seio 

social. O artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal coloca como um dos 

fundamentos da nação o princípio da dignidade da pessoa humana. No 

entendimento de Alexandre de Morais: “A dignidade da pessoa humana é 

um valor espiritual e moral inerente a pessoa, que se manifesta 

singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria 

vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais 

pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto 

jurídico deve assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam 

ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre 

sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 

enquanto seres humanos”. O direito à vida, à honra, à intimidade, à 

integridade, entre outros, aparecem como consequência imediata da 

consagração da dignidade da pessoa humana, como fundamento basilar 

da Constituição Federal. Ademais, tais direitos igualmente têm previsão 

constitucional expressa no artigo 5º, caput e inciso X. Nos dizeres 

precisos de Ingo Wolfgang Sarlet, a dignidade humana é: “Aquela 

qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor 

do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 

implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 

fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato 

de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir condições 

existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e 

promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria 

existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos”. O 

mandamento constitucional consagrou o valor da dignidade da pessoa 

humana como princípio máximo e o elevou, de maneira inconteste, a uma 

categoria culminante em nosso ordenamento jurídico, na qualidade de 

norma jurídica fundamental. Por tais razões, a proteção à moral é uma 

forma de dar efetividade a esse preceito constitucional, valorizando a 

convivência social e a dignidade humana. No caso ora vergastado, a 

dignidade da parte autora foi violada pelo fato de ter sua energia elétrica 

suspensa, em decorrência de uma fatura errônea e exacerbada emitida 

pela ré. Em situação análoga, os Tribunais pátrios já decidiram: RECURSO 

INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO DA UNIDADE 

CONSUMIDORA. EMISSÃO DE FATURAS DE COBRANÇA APÓS O PEDIDO 

DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Verifica-se que a 

concessionária ré incidiu em erro, posto que qualquer valor posterior a 

data do pedido de desligamento deve ser considerado indevido, por 

ausência de prestação do serviço. Restou incontroversa a irregularidade 

da cobrança referente ao consumo dos meses posteriores ao pedido de 

desligamento. Os transtornos suportados pela autora em virtude da 

cobrança indevida, refogem aos aborrecimentos habituais e corriqueiros, 

levando-se em conta a essencialidade do mesmo, configurando, assim, o 

dever indenizatório. Assim, entende-se que o valor fixado a título de 

caráter indenização por danos morais atendem aos critérios da 

razoabilidade, proporcionalidade e ao punitivo-pedagógico, eis que não se 

mostra exacerbado, sendo medida necessária para evitar o estímulo à 

manutenção de práticas que agridam e violem direitos do consumidor. 

P r e c e d e n t e s :  R E C U R S O  I N O M I N A D O .  P r o c e s s o  n º 

0054795-70.2015.8.03.0001, Relator CESAR AUGUSTO SCAPIN, TURMA 

RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, julgado em 16 de Fevereiro de 

2017; RECURSO INOMINADO. Processo nº 0053488-52.2013.8.03.0001, 

Relator CESAR AUGUSTO SCAPIN, TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS, julgado em 26 de Fevereiro de 2015. Recurso conhecido, 

contudo, não provido. Sentença mantida. (TJ-AP – RI: 

00450555420168030001 AP. Relator: REGINALDO GOMES DE ANDRADE, 

Data de Julgamento: 31/10/2017, Turma recursal). Quanto ao montante da 

compensação, é certo que em decorrência da falta de parâmetros 

objetivos para fixar o quantum indenizatório, deve o magistrado, em 
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atenção às suas finalidades, quais sejam, desestimular condutas análogas 

e servir como conforto a quem o recebe, arbitrá-lo dentro dos princípios 

mencionados, sempre considerando o gravame em relação ao todo, 

respeitando elementos como: a gravidade do dano; a extensão do dano; a 

reincidência do ofensor; a posição profissional e social do ofendido; a 

condição financeira do ofensor; a condição financeira do ofendido. Sendo 

assim, sua fixação não pode ultrapassar os limites do bom senso, 

respeitando-se, por conseguinte, os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Diante de tais argumentos, “in casu”, mostra-se adequado 

arbitrar o valor da compensação ao dano de ordem imaterial em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). No que toca à restituição requerida, entendo ser 

devida. No entanto, apenas no que concerne ao valor de R$ 994,00 

(novecentos e noventa e quatro reais), conforme ID nº. 13737428, uma 

vez que não restou comprovado o pagamento de valor superior. Posto 

isso, com fundamento no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na peça de 

ingresso para: I - DECLARAR a inexistência do débito de R$ 4.724,55 

(quatro mil setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e cinco 

centavos), em relação à unidade consumidora 6/1671065-9, gerado após 

o desligamento da unidade consumidora em maio de 2017; II - CONDENAR 

a requerida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

a restituir o valor pago da fatura indevida no valor de R$ 994,00 

(novecentos e noventa e quatro reais) corrigidos monetariamente desde a 

data do pagamento, com base no INPC/IBGE e juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês a partir da citação; III - CONDENAR a ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a compensar o dano moral 

provocado em SAMUEL ABREU DE OLIVEIRA, mediante o pagamento de 

R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidos monetariamente a partir da 

sentença (Enunciado 362 da Súmula do STJ), com base no INPC/IBGE - Lei 

nº.6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da sentença. Em decorrência do princípio da causalidade, 

CONDENO a parte requerida no pagamento das custas e taxas judiciárias, 

bem como em honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 

com espeque no art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC. Dou a presente 

sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da 

Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. DISPENSADO o 

registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via 

DJE. Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 

(trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 10 de dezembro de 

2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001084-70.2018.8.11.0013
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Advogado(s) Polo Ativo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)
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(ADVOGADO(A))

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001084-70.2018.8.11.0013 AUTOR (A): 

SAMUEL ABREU DE OLIVEIRA. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO DE 

VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por SAMUEL 

ABREU DE OLIVEIRA contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A, todos qualificados nos autos. Narra o autor que é titular 

da unidade consumidora nº. 6/1671065-9 e que em maio de 2017 solicitou 

o desligamento da unidade. No mês de maio de 2018 solicitou a religação 

da unidade, no entanto, para sua surpresa recebeu uma fatura no valor de 

R$ 4.724,55 (quatro mil, setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e 

cinco centavos), mesmo não utilizando dos serviços da requerida por 12 

(doze) meses. O requerente não efetuou o pagamento do referido valor e, 

por esta razão, a requerida suspendeu a energia elétrica do consumidor. 

Afirma que para ter a religação de energia, precisou negociar com a 

requerida, parcelando a dívida, que alega ser indevida, em 12 (doze) 

prestações de R$ 353,03 (trezentos e cinquenta e três reais e três 

centavos), e uma entrada de R$ 994,00 (novecentos e noventa e quatro 

reais). Ao final requereu a declaração de inexistência da dívida; a 

restituição do valor de R$ 4.724,55 (quatro mil, setecentos e vinte e quatro 

reais e cinquenta e cinco centavos); e, a condenação da requerida em 

danos morais. Juntou documentos. A decisão inaugural inverteu o ônus da 

prova, deferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita e, por fim, 

determinou a citação da parte ré (ID nº. 13840914). A parte ré ofereceu 

contestação e juntou documentos (ID nº. 15208345). Impugnação à 

contestação no ID nº. 15376897. E os autos vieram conclusos. É o 

relatório, fundamento e decido. O processo comporta julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que, por envolver matéria de fato e de 

direito, prescinde de realização de provas em audiência, nos precisos 

termos do art. 355, inciso I, do NCPC. Logo, constatada a possibilidade de 

julgamento da lide é dever do magistrado, e não sua faculdade, passar à 

prolação de sentença. Por conseguinte, passo à apreciação do mérito, 

haja vista a ausência de preliminares. I. DO MÉRITO. Nenhuma dúvida 

sobre ter se estabelecido entre a requerida e a autora, uma relação 

jurídica de direito material ínsita ao direito consumerista, pois, conforme 

interpretação sistêmica dos comandos insertos nos arts. 2º, 3º e § 1º do 

Estatuto Consumerista, é consumidor toda pessoa física (ou jurídica) que 

utiliza serviço (ou adquire produto) na condição de destinatário, final (CDC, 

Art. 2º), e fornecedor, além da pessoa física, também a pessoa jurídica 

que fornece atividade no mercado de consumo. Deste modo, em relação à 

declaração de nulidade da obrigação gerada pela cobrança de serviço 

após o desligamento solicitado pelo autor, citado pleito deve ser acolhido, 

considerando que o ônus probatório foi invertido e a ré corroborou as 

alegações do autor que não houve consumo de energia após o 

desligamento da unidade consumidora, de modo que não podem ser 

aceitos como prova suficiente a permitir sua pretensão de improcedência 

do pedido da autora. Em consequência disso, como a requerida não se 

desincumbiu o ônus provatório que lhe competia, por presunção jurídica 

deve ser considerada verdadeira a alegação de que a autora solicitou, em 

maio de 2017, o desligamento da unidade consumidora 6/1671065-9, 

culminando, desta maneira, com a declaração da nulidade das obrigações 

originadas após a formulação do pedido de cancelamento (05/2017). 

Impera no presente caso, o que dispõe as regras com base no código de 

defesa do consumidor, com a inversão do ônus da prova, conforme 

previsão do artigo 6º, inciso VIII, daquele "codex". Considerando que 

competia a ré trazer aos autos documentos que comprovasse o consumo 

de energia elétrica pelo autor, nada provou. Nesta toada, repise-se, não 

há comprovação de motivos que pudesse originar a dívida descrita na 

inicial, assim tal cobrança é indevida e, consequentemente, a suspensão 

da energia elétrica, haja vista que restou incontroverso no caso. Não é 

demais registrar, na hipótese dos autos, que inexiste dívida e, ainda assim, 

a ré suspendeu a energia elétrica do consumidor, agindo de modo 

imprudente. DA VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS 

ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. Maria Helena Diniz aponta 

a existência de três elementos, a saber: a) existência de uma ação, 

comissiva ou omissiva, qualificada juridicamente, isto é, que se apresenta 

como um ato ilícito ou lícito, pois ao lado da culpa como fundamento da 

responsabilidade civil há o risco; b) ocorrência de um dano moral ou 

patrimonial causado à vítima; c) nexo de causalidade entre o dano e a 

ação, o que constitui o fato gerador da responsabilidade. Já Carlos 

Roberto Gonçalves aponta quatro pressupostos da responsabilidade civil: 

a) ação ou omissão; b) culpa ou dolo do agente; c) relação de 

causalidade; d) dano. Por sua vez, Sérgio Cavalieri Filho prega que são 

três os elementos: a) conduta culposa do agente; nexo causal; c) dano. 

Desse modo, a despeito de a doutrina atribuir nuances distintos aos 

elementos caracterizadores da responsabilidade civil, prevalece o 

entendimento de que para que nasça o dever de indenizar, deve-se 

verificar a presença de: a) uma conduta humana; b) da culpa genérica ou 

lato sensu; c) do nexo de causalidade e; d) do dano ou prejuízo. Sendo 

assim, destrinchando o caso ora submetido a exame, constata-se ( I ) 

existência da conduta da requerida, materializada na suspensão da 

energia elétrica; ( II ) a provocação de prejuízo de ordem imaterial à autora; 

( III ) o nexo de causalidade entre a conduta da requerida e o prejuízo 

moral experimentado pela parte autora. Saliente-se que a verificação da 
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presença do elemento culpa “lato sensu” não é necessário no caso sob 

exame, conforme exegese do art. 14, “caput”, do CDC. Logo, 

caracterizados estão os elementos ensejadores da responsabilidade civil 

objetiva da ré. DO DANO MORAL: Sílvio de Salvo Venosa conceitua o 

dano moral como “o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual 

da vítima. Ainda como demonstra o brilhante autor, será moral o dano que 

ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de 

comportamento, ou, como definimos, um desconforto comportamental a 

ser examinado em cada caso”. A definição de dano moral traz ínsita a 

ideia de que a dignidade da pessoa humana constitui um patrimônio e, 

como tal, necessita ser preservado das intercorrência havidas no seio 

social. O artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal coloca como um dos 

fundamentos da nação o princípio da dignidade da pessoa humana. No 

entendimento de Alexandre de Morais: “A dignidade da pessoa humana é 

um valor espiritual e moral inerente a pessoa, que se manifesta 

singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria 

vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais 

pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto 

jurídico deve assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam 

ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre 

sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 

enquanto seres humanos”. O direito à vida, à honra, à intimidade, à 

integridade, entre outros, aparecem como consequência imediata da 

consagração da dignidade da pessoa humana, como fundamento basilar 

da Constituição Federal. Ademais, tais direitos igualmente têm previsão 

constitucional expressa no artigo 5º, caput e inciso X. Nos dizeres 

precisos de Ingo Wolfgang Sarlet, a dignidade humana é: “Aquela 

qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor 

do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 

implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 

fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato 

de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir condições 

existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e 

promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria 

existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos”. O 

mandamento constitucional consagrou o valor da dignidade da pessoa 

humana como princípio máximo e o elevou, de maneira inconteste, a uma 

categoria culminante em nosso ordenamento jurídico, na qualidade de 

norma jurídica fundamental. Por tais razões, a proteção à moral é uma 

forma de dar efetividade a esse preceito constitucional, valorizando a 

convivência social e a dignidade humana. No caso ora vergastado, a 

dignidade da parte autora foi violada pelo fato de ter sua energia elétrica 

suspensa, em decorrência de uma fatura errônea e exacerbada emitida 

pela ré. Em situação análoga, os Tribunais pátrios já decidiram: RECURSO 

INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO DA UNIDADE 

CONSUMIDORA. EMISSÃO DE FATURAS DE COBRANÇA APÓS O PEDIDO 

DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Verifica-se que a 

concessionária ré incidiu em erro, posto que qualquer valor posterior a 

data do pedido de desligamento deve ser considerado indevido, por 

ausência de prestação do serviço. Restou incontroversa a irregularidade 

da cobrança referente ao consumo dos meses posteriores ao pedido de 

desligamento. Os transtornos suportados pela autora em virtude da 

cobrança indevida, refogem aos aborrecimentos habituais e corriqueiros, 

levando-se em conta a essencialidade do mesmo, configurando, assim, o 

dever indenizatório. Assim, entende-se que o valor fixado a título de 

caráter indenização por danos morais atendem aos critérios da 

razoabilidade, proporcionalidade e ao punitivo-pedagógico, eis que não se 

mostra exacerbado, sendo medida necessária para evitar o estímulo à 

manutenção de práticas que agridam e violem direitos do consumidor. 

P r e c e d e n t e s :  R E C U R S O  I N O M I N A D O .  P r o c e s s o  n º 

0054795-70.2015.8.03.0001, Relator CESAR AUGUSTO SCAPIN, TURMA 

RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, julgado em 16 de Fevereiro de 

2017; RECURSO INOMINADO. Processo nº 0053488-52.2013.8.03.0001, 

Relator CESAR AUGUSTO SCAPIN, TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS, julgado em 26 de Fevereiro de 2015. Recurso conhecido, 

contudo, não provido. Sentença mantida. (TJ-AP – RI: 

00450555420168030001 AP. Relator: REGINALDO GOMES DE ANDRADE, 

Data de Julgamento: 31/10/2017, Turma recursal). Quanto ao montante da 

compensação, é certo que em decorrência da falta de parâmetros 

objetivos para fixar o quantum indenizatório, deve o magistrado, em 

atenção às suas finalidades, quais sejam, desestimular condutas análogas 

e servir como conforto a quem o recebe, arbitrá-lo dentro dos princípios 

mencionados, sempre considerando o gravame em relação ao todo, 

respeitando elementos como: a gravidade do dano; a extensão do dano; a 

reincidência do ofensor; a posição profissional e social do ofendido; a 

condição financeira do ofensor; a condição financeira do ofendido. Sendo 

assim, sua fixação não pode ultrapassar os limites do bom senso, 

respeitando-se, por conseguinte, os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Diante de tais argumentos, “in casu”, mostra-se adequado 

arbitrar o valor da compensação ao dano de ordem imaterial em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). No que toca à restituição requerida, entendo ser 

devida. No entanto, apenas no que concerne ao valor de R$ 994,00 

(novecentos e noventa e quatro reais), conforme ID nº. 13737428, uma 

vez que não restou comprovado o pagamento de valor superior. Posto 

isso, com fundamento no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na peça de 

ingresso para: I - DECLARAR a inexistência do débito de R$ 4.724,55 

(quatro mil setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e cinco 

centavos), em relação à unidade consumidora 6/1671065-9, gerado após 

o desligamento da unidade consumidora em maio de 2017; II - CONDENAR 

a requerida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

a restituir o valor pago da fatura indevida no valor de R$ 994,00 

(novecentos e noventa e quatro reais) corrigidos monetariamente desde a 

data do pagamento, com base no INPC/IBGE e juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês a partir da citação; III - CONDENAR a ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a compensar o dano moral 

provocado em SAMUEL ABREU DE OLIVEIRA, mediante o pagamento de 

R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidos monetariamente a partir da 

sentença (Enunciado 362 da Súmula do STJ), com base no INPC/IBGE - Lei 

nº.6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da sentença. Em decorrência do princípio da causalidade, 

CONDENO a parte requerida no pagamento das custas e taxas judiciárias, 

bem como em honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 

com espeque no art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC. Dou a presente 

sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da 

Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. DISPENSADO o 

registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT. INTIMEM-SE via 

DJE. Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 

(trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 10 de dezembro de 

2018. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003056-75.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DEMOBILE - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO FONSATTI OAB - PR18678 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MODELO ELETROMOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1003056-75.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 13.926,96; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[DUPLICATA]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os devidos fins, Nos 

termos do art. 162, § 4º do CPC e Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o 

ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e 

comprovar nos autos o pagamento. Pontes e Lacerda, 13 de dezembro de 

2018 FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) -Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001825-13.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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ANTONIO MANOEL DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMES ROGERIO BAPTISTA OAB - MT9992/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001825-13.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 11.448,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[CONVERSÃO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, a 

contestação de ID 17044750 apresentada é tempestiva. Assim, com 

amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se 

manifestar, no prazo legal. Ponte e Lacerda, 13 de dezembro de 2018. 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) 

-Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002506-80.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE APARECIDA FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1002506-80.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 11.812,50; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, a 

contestação de ID 17036265 apresentada é tempestiva. Assim, com 

amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se 

manifestar, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 13 de dezembro de 2018. 

FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) 

-Assinado eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001227-59.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MARTINS SANCHES NANTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO OAB - PR11849 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO HERCOLE GARBIN (RÉU)

FLADEMIR ROQUE TOZO (RÉU)

ADALBERTO SANCHES (RÉU)

NILTON PEREIRA DOS SANTOS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1001227-59.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 2.006.356,32; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ACESSÃO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Certifico para os fins de direito que, 

verificando constatei que a partes Nilton Pereira dos Santos e Adalberto 

Sanches não apresentaram contestação, embora devidamente citados 

conforme consta ID 16437859 e ID 16437882, decorrendo o prazo previsto 

na Lei. Certifico ainda que, os requeridos João Hercole Garbin e Flademir 

Roque Tozo, apresentaram contestação de ID 16609417 

tempestivamente.Assim com amparo no provimento 56/2007, abro vista a 

parte autora. Pontes e Lacerda, 13 de dezembro de 2018 FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) -Assinado 

eletronicamente. SEDE DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32668600

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 169723 Nr: 4750-96.2018.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELINO VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:8697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inaugural.CONDENO o embargante ao pagamento 

das despesas de ingresso, na forma do art. 82, §2º, do NCPC.DEIXO DE 

CONDENAR o embargante ao pagamento de honorários advocatícios em 

favor do embargado, na forma do art. 128, §5º, inciso II, alínea “a”, da 

Constituição da República Federativa do Brasil. Dou a presente sentença 

como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda 

Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos 

termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE via 

DJE.Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado 

da presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, TRANSLADE-SE cópia da sentença aos autos em apenso e, após, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 162215 Nr: 1413-02.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta Alvares de Lima Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS 

ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATTEW 

MERRIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Maria Dos Santos Tonhá 

Alves - OAB:5278, FABIANA BARBIERI CARNEIRO - OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

IMPROCEDENTES o pedido inaugural, com resolução do mérito, na forma 

do art. 487, I, do NCPC.Sem condenação aos ônus da sucumbência por se 

tratar de fase de liquidação de sentença, sem contestação. Dou a 

presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à 

Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 

42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE via DJE.Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 161875 Nr: 1248-52.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelina do Carmo Lana Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.L. SILVA DE OLIVEIRA – ME (COLLOR 

COMUNICAÇÃO VISUAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos vertidos na exordial, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do NCPC.Em decorrência do 

princípio da causalidade, CONDENO a autora ao pagamento de custas 

processuais e taxa judiciária, na forma do §2º do art. 82 do NCPC, ficando 

prejudicada a fixação de honorários advocatícios de sucumbência, pois 

incabíveis “in casu”, devido a ausência de pretensão 

resistida.Obviamente, a exigibilidade das verbas sucumbenciais ficarão 

sob condição suspensiva, na forma do art. 98, §3º do NCPC, notadamente 
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por se tratar a autora de pessoa beneficiária da gratuidade da justiça (fl. 

28). Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos 

autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 

42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE via DJE.Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 125793 Nr: 6154-56.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inácio Rezende de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Lopes do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Vistos.I – a) DEFIRO o pedido de penhora “on-line” postulado à fl. 183, no 

montante de R$ 471.419,44 (quatrocentos e setenta e um mil, 

quatrocentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos), a recair 

sobre o CPF 496.768.658-34; b) havendo bloqueio e valores, os autos 

deverão ser identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na 

triagem “urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio 

(CNGC, art. 512, §3º), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a 

este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(CNGC, art. 514, §3º), devendo ser intimada a parte devedora para se 

manifestar, querendo, no prazo legal.II – Caso bloqueado montante inferior 

a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez 

por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e 

insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos 

princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, 

deverá ser expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então 

como frustrada a diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos 

expostos no item I, subitens “b” e “c”.III - Frustrado integral ou parcialmente 

o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de preferências estabelecida 

no art. 835 do NCPC, fica desde logo deferida à inserção de constrição 

nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da(s) parte(s) 

devedora(s), a ser realizada via Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles 

alienados fiduciariamente, nos termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. 

Deste modo, a informação extraída da base de dados do sistema Renajud 

servirá como certidão que atesta a existência do bem móvel. Logo, exitosa 

a constrição, DETERMINO a penhora do(s) veículo(s) automotor (es) por 

termo nos autos, na forma do art. 845, §1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 127172 Nr: 6827-49.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solben - Sociedade Lacerdensse de 

Beneficência

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:219770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.I – a) DEFIRO o pedido de penhora “on-line” postulado às folhas 

retro, no montante de R$ 171.422,79 (cento e setenta e um mil, 

quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e nove centavos), a recair 

sobre o CNPJ nº 03.395.807/0001-69; b) havendo bloqueio e valores, os 

autos deverão ser identificados com tarja vermelha, passando a tramitar 

na triagem “urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao 

bloqueio (CNGC, art. 512, §3º), cabendo à Secretaria a expedição de 

ofício ao Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor 

depositado a este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de 

valores, o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de 

penhora (CNGC, art. 514, §3º), devendo ser intimada a parte devedora 

para se manifestar, querendo, no prazo legal.II – Caso bloqueado montante 

inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 

10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo 

e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos 

princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, 

deverá ser expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então 

como frustrada a diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos 

expostos no item I, subitens “b” e “c”.III - Frustrado integral ou parcialmente 

o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de preferências estabelecida 

no art. 835 do NCPC, fica desde logo deferida à inserção de constrição 

nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da(s) parte(s) 

devedora(s), a ser realizada via Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles 

alienados fiduciariamente, nos termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. 

Deste modo, a informação extraída da base de dados do sistema Renajud 

servirá como certidão que atesta a existência do bem móvel. Logo, exitosa 

a constrição, DETERMINO a penhora do(s) veículo(s) automotor (es) por 

termo nos autos, na forma do art. 845, §1º, do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 157883 Nr: 11782-89.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serra da Borda Mineração e Metalurgica S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO GONÇALO GOMES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:7940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Filipe Morais Cunha - 

OAB:OAB/MG137120, MARIA DA GRAÇA MONTALVÃO - 

OAB:OAB/MG 48514, Vinicius Juca Alves - OAB:206993-SP

 Vistos.

AGUARDE-SE o deslinde da ação de embargos à execução registrada sob 

o nº. 5840-42.2018.811.0013

INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 164284 Nr: 2268-78.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elinaldo Alfonso Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO DO PRADO 

JUNIOR - OAB:10709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Rivelli - 

OAB:MT19023/A

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos vertidos na exordial, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do NCPC.Em 

decorrência do princípio da causalidade, CONDENO o autor ao pagamento 

das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios no 

valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), com espeque no art. 82, §2º, 

c/c 85, § 2º, incisos I a IV do Novo Código de Processo Civil, ficando, 

todavia, a exigibilidade, sob condição suspensiva, na forma do §3ºdo art. 

98 do mesmo “codex”.Dou a presente sentença como PUBLICADA com a 

remessa dos autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes 

e Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 

42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE via DJE.Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 42400 Nr: 4779-35.2007.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amilto Antonio Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B, Robervelte Braga Francisco - OAB:8834/MT
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 Autos do processo nº. 4779-35.2007.811.0013

Cód. nº. 42400

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de AMILTO 

ANTONIO MARTINS.

Compulsando os autos, verifico que houve o bloqueio integral do valor do 

débito nas contas bancárias do executado (fl. 401).

 Mas adiante, à fl. 436, foi expedido o alvará eletrônico em favor do 

Município de Pontes e Lacerda/MT.

Sendo assim, conclusão outra não se pode chegar senão de que a 

presente execução deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Desta forma, em decorrência da quitação do débito pelo pagamento, não 

há motivo que permita a continuidade da presente execução, motivo que a 

extinção do processo é medida de rigor.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

Pontes e Lacerda, 10 de dezembro de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60529 Nr: 869-58.2011.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DdSR-M, DdSR-M, Maria Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Garcia de Souza Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme juntada de documentos às 

ref. 2 e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ encaminho os autos a 

parte autora para que requeira o que entender cabível, no prazo de 10 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116345 Nr: 2301-39.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Eva de Souza - ME, MARIA EVA DE 

SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT), IVAIR BUENO LANZARIN - OAB:8029

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

3.211,80 (três mil e duzentos e onze reais e oitenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 88 (ref. 64). Este valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 1.605,90 (um mil e 

seiscentos e cinco reais e noventa centavos) para recolhimento da guia 

de custas e R$ 1.605,90 (um mil e seiscentos e cinco reais e noventa 

centavos) para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” e, na 

aba Primeira Instância – Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o número 

único do processo e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens 

aplicáveis (Custas Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar 

em gerar. Será gerado um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolar a guia e o comprovante de pagamento no 

protocolo geral da Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52859 Nr: 4174-21.2009.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Expedito Clemente da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57583 Nr: 3148-51.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J Maria de Souza Serviços - ME, José Maria de 

Souza, Alice Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89170 Nr: 1037-55.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HdSA, MESA, Zirlene dos Santos Anhaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146196 Nr: 6251-22.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Michael Douglas Soares Brum

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8184-A

 Nos termos do art. 5º, §3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais, no importe de R$ 

553,99 (quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas (ref. 38). Este 

valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos 

e treze reais e quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e 

140,59 (cento e quarenta reais e cinquenta e nove centavos) para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” e, na aba Primeira 

Instância – Fórum/Comarcas, escolher a opção “Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes”, preencher os campos com o número único do processo 

e o CPF do pagante. Em seguida, clicar nos itens aplicáveis (Custas 

Judiciais/Taxa Judiciária), preencher os valores e clicar em gerar. Será 

gerado um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia e o comprovante de pagamento no protocolo geral da 

Comarca de Pontes e Lacerda, aos cuidados da Central de Arrecadação e 
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Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 146213 Nr: 6258-14.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI ANIBAL DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pâmela Moringo de Souza - 

OAB:21802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por GENI ANIBAL DA 

CRUZ em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida à fl. 89, verifica-se que a causídica 

que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber 

valores em Juízo e deles dar quitação (“vide” fl. 07).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado à fl. 89, e por consequência, DETERMINO que sejam adotadas 

as providências necessárias para expedição de alvará, conforme valores 

de fls. 83/84, com observância na Resolução 11/2014-TP.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 147064 Nr: 6613-24.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MURILO BRANDOLFO PEREIRA DE MELO, UEMERSON 

PEREIRA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, Fazenda Pública do Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Mais 

Saude Brasil LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL RIBEIRO 

MAZURECHEN - OAB:4461

 Vistos.

INTIME-SE a prestadora de serviços MAIS SAUDE BRASIL LTDA - EPP, 

para que, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), comprove nos autos 

que iniciou as atividades relacionadas à internação domiciliar do autor.

NOTIFIQUEM-SE a Defensoria Pública e o Ministério Público.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 142257 Nr: 4527-80.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIR AMARAL QUEIROZ GUERREIRO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.De partida, DECLARO o término do período de suspensão da 

marcha do processo, ante o julgamento do Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas de nº 0085560-68.2016.8.11.0000.Após, 

REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que seja procedida a 

regularização dos registros e da autuação do feito, fazendo-se constar 

que se trata de liquidação de sentença contra o Estado de Mato 

Grosso.Em seguida, considerando o que restou assentado no v. acórdão 

proferido nos autos, assim como à vista do disposto na parte final do art. 

510 do NCPC, , NOMEIO como peritos arbitradores no presente feito JOSÉ 

PAULO ADRIANO, contador, inscrito no CRC sob o número 

MT-012142/O-1, CPF 893.101.361-20 e RG de nº 1.380.878-8 SSP/MT e 

AGUINALDO RODRIGUES FERREIRA, contador, inscrito no CRC sob o 

número MT-017386/O-0, CPF 080.004.488-66 e RG de nº 174.611.407 

SSP/SP, com endereço profissional sito à Rua Ceará, nº 1.214, Centro, 

C E P  7 8 2 5 0 - 0 0 0 ,  P o n t e s  e  L a c e r d a / M T ,  “ e - m a i l ” 

adm@lidimacontabilidade.com e telefone (65) 3266-5034 e (65) 3266-6953 

– Lídima Contabilidade Global Ltda.Os referidos “experts” deverão, após 

apurar eventual defasagem constatada na remuneração dos autores, 

aferir qual o percentual devido por meio de memória de cálculo a ser 

trazida aos autos, observando-se os consectários ficados no v. acórdão 

(juros, correção monetária e honorários advocatícios).ARBITRO como 

honorários aos peritos ora nomeados o montante de R$ 1.000,00 (mil 

reais), a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso, observando-se o 

disposto na Resolução nº 127/2011 do Conselho Nacional de Justiça, haja 

vista que a presente ação tramita sob o pálio da assistência judiciária 

gratuita.Ademais, na forma do art. 465, § 1º, do NCPC, INTIMEM-SE as 

partes a fim de que se manifestem no prazo sucessivo de 15 (quinze) 

dias, arguindo eventual impedimento ou suspeição dos peritos, indicando 

assistentes técnicos e apresentando quesitos.INTIMEM-SE os “experts” 

ora nomeados para que, em aceitando o encargo, designem dia e hora 

para o início dos trabalhos periciais.Com a apresentação do aceite e da 

data...

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 178198 Nr: 8204-84.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romano Voltolini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Antônio Luiz - 

OAB:76663/SP

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Trata-se de carta precatória 

criminal que tem por réu Romano Voltolini, tendo como testemunha 

arrolada, a pessoa de Eder Aparecido Sindolfo. Ocorre que este juízo já 

ouviu as referidas testemunhas em vários casos envolvendo a mesma 

acusada e em TODOS os arrolados alegaram conhecer superficialmente a 

ré, bem como desconhecer os fatos. Ademais, ressalto que o patrono, 

sempre intimado, nunca compareceu ao ato. Desta forma, percebo que se 

trata de testemunhas meramente protelatórias. Portanto, determino que se 

encaminhe cópia do depoimento produzido na Carta Precatória de Cód. 

125968 (audiência realizada em 08/03/2017) a fim de comprovar o aqui 

alegado. Na sequência, devolva-se a missiva com as baixas e anotações 

de praxe. II. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os presentes 

intimados. III. Cumpra-se expedindo-se o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 167812 Nr: 4022-55.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILSON FERMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelika Cunha Saibert - 

OAB:18038/MT

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Considerando a ausência da 

advogada de defesa, e considerando que o Ministério Público não tem 

perguntas para a testemunha da defesa, Devolva-se a missiva, 

devidamente cumprida, com as baixas e anotações de estilo, consignando 

nossas homenagens. II. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem 
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os presentes intimados. III. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 47836 Nr: 4870-62.2006.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júnior Fábio Medeiros Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Augusto Neves - 

OAB:12012/MT

 O pedido de revogação de prisão preventiva de JUNIOR FÁBIO MEDEIROS 

PEREIRA, não merece deferimento.Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que o denunciado foi preso em 29/07/2017 para assegurar a 

aplicação da lei penal, bem como pela conveniência da instrução criminal, 

sendo que a sua prisão preventiva foi revogada em 14/08/2017, mediante 

aplicação de medidas cautelares dentre elas “comunicar ao juízo qualquer 

mudança de endereço e comparecer mensalmente em juízo para justificar 

suas atividades”.Inexistem nos autos, certidões que demonstrem o 

cumprimento das medidas cautelares por parte do denunciado e a 

intimação do réu para se fazer presente em audiência de instrução e 

julgamento foi frustrada em virtude da não localização do denunciado, o 

que por certo demonstra o descumprimento da medida cautelar atinente ao 

dever de comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço.Dessa 

maneira, em que pese o caráter excepcional que reveste a privação 

cautelar da liberdade de ir e vir, demonstrados os pressupostos (fumus 

comissi delicti e periculum libertatis) autorizadores da prisão preventiva, 

bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição 

(art. 312 do CPP), é de ser mantida a segregação cautelar do denunciado, 

com vistas a assegurar a aplicação da lei penal, bem como pela 

conveniência da instrução criminal.Em razão da prisão do réu, antecipo a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 13/03/2018, às 13h30min, 

primeira data disponível em pauta de audiência.Cumpram-se todas as 

demais determinações de fls. 548v e 549 e fls. 551, dando-se vista ao 

Ministério Público e à defesa para informar o endereço das testemunhas 

remanescentes ou dizer se desistem da sua oitiva.Requisite-se o réu 

preso.Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa Técnica.Cumpra-se, 

com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 167182 Nr: 3744-54.2018.811.0013

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Aparecido Brito Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonair Lima Bianquini Filho - 

OAB:15265 - MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 18, §5º, da Resolução nº 

181/2017 do CNMP, HOMOLOGO O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO 

PENAL de fls. 35/38 firmado entre o Ministério Público, a defesa técnica e 

o investigado DOUGLAS APARECIDO BRITO SOUZA para que surtam 

seus efeitos legais e jurídicos.DETERMINO a devolução dos autos ao 

Ministério Público para implementação e fiscalização do cumprimento do 

acordo firmado, devendo o feito permanecer com carga para o ente 

Ministerial durante todo o período avençado para cumprimento da 

obrigação.Em caso de descumprimento do acordo, deverá imediatamente 

oferecer denúncia, na forma do §9º da Resolução nº 181/2017.Em caso 

de cumprimento integral do acordo, deverá promover o arquivamento da 

investigação, remetendo os autos a este juízo para decisão, na forma do 

§11 da Resolução nº 181/2017.DETERMINO a expedição de alvará 

eletrônico para transferência do valor total da fiança para a conta 

bancária do Conselho Comunitário de Segurança Pública desta 

comarca.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 172585 Nr: 5866-40.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudson Willian da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público Estadual - 

Núcleo de Pontes e Lacerda - OAB:

 Pelo MM. Juíz foi decidido: Vistos etc. I. Defiro o pedido ministerial. II. 

Declaro encerrada a instrução processual. III. Abra-se vista às partes 

para apresentarem Alegações Finais no prazo legal. IV. Inexistindo 

qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados. V. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 182104 Nr: 10045-17.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Henrique da Silva Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIOMAR SANTOS DE 

ALMEIDA - OAB:21001/O

 Pelo MM. Juíz foi decidido: Vistos etc. I. Considerando que não ocorreu a 

intimação do advogado constituído, e que o mesmo não fora cadastrado 

REDESIGNO o ato para o dia 30/01/2019 ás 16h00m. II. Cadastre – se a 

defesa no sistema Apolo. II. Oficie –se ao juízo deprecante informando a 

nova data agendada para o cumprimento do ato. III. Intime – se a defesa 

constituída via DJE e. IV. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem 

os presentes intimados. III. Expeça-se. IV. Intimem-se. V. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 144073 Nr: 5288-14.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welington Ferreira do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos etc. I. Considerando as ocorrências 

acima, nomeio “ad hoc”, para promoção da defesa dos denunciados, o 

douto advogado, Dr. Romildo Souza Grota, inscrito na OAB/MT 4333/B, 

para o qual Arbitro honorários no importe de 0,5 URH, a serem custeados 

pelo Estado de Mato Grosso, devendo a Secretaria expedir a respectiva 

certidão. II. Devolva-se a missiva, devidamente cumprida, com as baixas e 

anotações de estilo, consignando nossas homenagens. III. Inexistindo 

qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados. IV. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52375 Nr: 3444-10.2009.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Cosme Silva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR BARROS FREITAS 

OSTI - OAB:18.335/MT, Marcelo Pacheco da Silva Osti - 

OAB:19.013-E, Marcus Vinicius Souza Lima - OAB:21.278

 [...]III - DISPOSITIVO46.Diante disso, com fundamento no art. 418 do 

Código de Processo Penal, DESCLASSIFICO o crime de tentativa de 

homicídio descrito no art. art. 121, §2º, incisos I e III, c/c art. 14, inciso II, 

ambos do Código Penal e, CONDENO RICARDO COSME SILVA DOS 

SANTOS, brasileiro, natural de Pontes e Lacerda/MT, nascido em 

14/03/1987, filho de Antonio João dos Santos e Ivani Marília da Silva, 

inscrito no CPF sob o n° 006.424.411-38 e portador do RG 

n°14828278-SSP/MT, como incurso nas sanções do art. 303, caput, da Lei 

9.503/1997 (CTB).47.Outrossim, com base no princípio da razoabilidade, 

diante da desclassificação operada, por ser medida de equidade e justiça, 

tendo em vista o crime previsto no art. 303, caput, da Lei 9.503/1997 (CTB) 

ser considerado como sendo de menor potencial ofensivo, a competência 

para processar e julgar o presente feito passa a ser privativa do Juizado 

Especial Criminal, tornando-se imprescindível oportunizar ao acusado a 

aplicação dos institutos previstos na Lei 9.099/95.48.Contudo, por 

economia processual, bem como a ocorrência da desclassificação acima, 

verifica-se que a aplicação máxima da pena em abstrato a prescrição da 

conduta delitiva opera-se em 04 (quatro) anos e, tendo em vista o 
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recebimento da denúncia (19/09/2012), até a presente data (12/12/2018), 

transcorreu prazo superior a este, não havendo qualquer outra causa 

interruptiva do artigo 117 do Código Penal, conclui-se que houve a perda 

da pretensão punitiva estatal, restando prejudicada a discussão acerca do 

encaminhamento do feito ao Juizado Especial Criminal.49.Diante disso, com 

fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI e 110, § 1º, todos do 

Código Penal c/c artigo 61 do Código de Processo Penal, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU RICARDO COSME SILVA DOS SANTOS 

do delito previsto no art. 303, caput, da Lei 9.503/1997 (CTB).50.Conforme 

preconiza o art. 1.387 da CNCG/MT, DESNECESSÁRIA a intimação dos 

acusados nas h ipóteses de sentenças ext in t ivas de 

punibilidade.51.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.52.Cumpra-se. [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 172895 Nr: 5975-54.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado do Pará.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Paulo Silva Macedo - 

OAB:18079/0, Ubaldo Resende Silva - OAB:3315-B/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo de pena de WAGNER SILVA COSTA, 

atualmente cumprindo pena no regime FECHADO.

Foram juntadas planilhas que demonstram o efetivo trabalho, havendo 

direito à remição.

Às fls. 155 o Ministério Público se Manifestou pela remição de dias 

pertinente ao Ofício de nº 582/2018.

É o relato. DECIDO.

REMIÇÃO PELO TRABALHO

De proêmio insta consignar que os dias mencionados no Ofício acima 

referido foram lançados no cálculo de pena, juntamente com os dias 

pertinentes aos Ofícios de nº 486/2018, 535/2018 e 489/2018, totalizando 

61 dias.

Considerando a certificação de que o apenado trabalhou no período de 

outubro/2018 e novembro/2018, observando-se a carga horária regular, 

perfazendo o montante de 52 (cinquenta e dois) dias trabalhados, declaro 

a remição dos dias trabalhados.

O cálculo se dará à razão de um dia de pena para cada três dias 

trabalhados. Assim, terá direito a subtrair do total global de sua pena 17 

(dezessete) dias, que deverão ser contabilizados inclusive para fins da 

próxima progressão de regime, nos termos do art. 66, III, “c” c/c art. 126 e 

art. 128, todos da Lei nº 7210/84.

CONCLUSÃO

ANTE O EXPOSTO, nos termos da fundamentação, declaro a remição de 

17 (dezessete) dias a serem descontados da pena do reeducando 

WAGNER DA SILVA COSTA.

PROCEDA-SE à atualização do cálculo da pena, via sistema MGP.

Intimem-se Ministério Público e Defesa.

Após a manifestação das partes, volvam-me os autos conclusos para 

análise e homologação do cálculo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54587 Nr: 171-86.2010.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erisvaldo Vieira de Lima, Aldeir Pereira da 

Silva, Vilma Santos Souza de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Romildo Souza Grota - OAB:4333-B

 Nos termos da Legislação vigente, do artigo 482, VI da CNGC e do 

Provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos à intimação do 

advogado particular para que, no prazo legal, apresente memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 95871 Nr: 283-79.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eberson Fortunato Rafael

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Paulo Silva Macedo - 

OAB:18079/0

 Vistos.

Considerando que a competência em sede de Execução Penal é do juízo 

do local da unidade prisional onde se encontra o reeducando preso em 

regime fechado e considerando, também, a informação recebida do Centro 

de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda (servidor Cleiton V. F. 

Negrão) de que o reeducando EBERSON FORTUNATO RAEL foi 

transferido para Penitenciária Central do Estado (PCE) no dia 01/12/2016, 

DETERMINO a remessa do presente feito ao JUÍZO COMPETENTE, na forma 

do art. 66, V, “g” da Lei nº 7.210/84.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 177320 Nr: 7849-74.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiane Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Diante do exposto, com fundamento nos artigos 282, § 5º, 316, 319, 321, 

todos do vigente Código de Processo Penal, REVOGO a prisão preventiva 

decretada em desfavor de CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA, uma vez que 

não subsistem seus fundamentos.No entanto, com fulcro no artigo 319 do 

mesmo Diploma legal, sua soltura fica condicionada ao cumprimento das 

seguintes condições:(...) DEIXO de acolher o pedido Ministerial no que 

tange à aplicação de fiança no valor de 03 salários mínimos, tendo em 

vista que se extrai dos autos que a acusada não possuí renda fixa para 

arcar com o valor da fiança, pois, na qualificação, em sede inquisitiva, 

constou tratar-se de pessoa desempregada.Por fim, Considerando que a 

Carta Precatória para CITAÇÃO da acusada foi encaminhada para a 

Comarca de Cáceres/MT, DETERMINO que EXPEÇA-SE nova Carta 

Precatória para citação a ser encaminhada à COMARCA DE CUIABÁ/MT, 

tendo em vista que a acusada se encontra segregada na Cadeia Pública 

Feminina Ana Maria do Couto, conforme fls. 37 dos autos.A investigada 

terá de firmar TERMO DE COMPROMISSO, devendo ser advertida de que, o 

descumprimento das condições impostas, poderá importar a decretação 

da prisão preventiva, nos termos do § 4º, do art. 282 do CPP.EXPEÇA-SE 

ALVARÁ DE SOLTURA, em favor da acusada, devendo ser colocada em 

liberdade, salvo se por outro motivo tiver que permanecer presa. 

Providenciem-se as respectivas atualizações no BNMP e no sistema 

Apolo.EXPEÇA-SE cópia da presente decisão ao Comandante da Polícia 

Militar e à Polícia Civil, para que auxiliem na fiscalização do cumprimento 

das medidas acima impostas, comunicando a este Juízo eventual 

descumprimento.Deverá o Sr(a). Oficial(a) de Justiça, adverti-la de que, 

em caso de descumprimento das referidas medidas, poderá ter o beneficio 

revogado.Ciência ao Ministério Público e à Defesa Técnica, esta via 

DJE.Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000649-96.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA APARECIDA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES OAB - MT0005278A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PONTO FRIO (EXECUTADO)

COBRANCA RAPIDA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI
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Recebo o recurso em seus efeitos legais. Intime-se o recorrido para 

contrarrazões. Após, encaminhem-se para Turma Recursal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002903-42.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO SILVESTRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA OAB - MT0009789A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 30 de janeiro de 2019, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002264-24.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA APARECIDA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 30 de janeiro de 2019, às 14h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-16.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA OLIMPIA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 30 de janeiro de 2019, às 14h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001583-54.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES DE SOUZA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. N. DE ALMEIDA - ME - ME (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 30 de janeiro de 2019, às 14h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010305-60.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CONTALEX CONTABILIDADE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO(A))

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS DA CONCEICAO (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados da parte autora para dar prosseguimento no 

feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000991-44.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CARVALHO & ARAUJO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTA ENERGIA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES S/A (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte autora do inteiro teor do despacho, que 

segue: DESPACHO Numero do Processo: 1000991-44.2017.8.11.0013 

EXEQUENTE: CARVALHO & ARAUJO LTDA - EPP EXECUTADO: ALTA 

ENERGIA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES S/A Vistos etc. Ao 

requernete para prosseguimento. Pontes e Lacerda, 30 de novembro de 

2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000384-94.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000384-94.2018.8.11.0013 REQUERENTE: GAUCHA DIESEL 

COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO Vistos etc. Em se tratando de processo 

que tramita na Comarca de Porto Espiridião, o requermento 17061560 deve 

ser formulado naquele douto juízo. Outrossim, intime-se o Município para 

que se manifeste nestes autos acerca do pedido de prosseguimento da 

cobrança, Pontes e Lacerda, 13 de dezembro de 2018. LEONARDO DE 

ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010850-96.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO CEZAR ANDRADE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT0015488A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZILENE MARIA DO CARMO BISSOLLI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ZILENE MARIA DO CARMO BISSOLLI OAB - MT0017061A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora do inteiro teor do despacho, que segue: 

Esclareça o requerente se o DETRAN efetuou a transferência do veículo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010594-90.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDIR ASSIS BIAZOTTO (EXEQUENTE)

NORMA SUELY NOGUEIRA BIAZOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGE EVER CARVALHO VASQUES OAB - AC0003212A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI ARAUJO DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora do inteiro teor do despacho, que 

segue: Intime-se o exequente para que dê prosseguimento no 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 dias. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000720-35.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDMIR RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO(A))
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MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados do inteiro teor da decisão, que segue: DECISÃO 

Processo: 1000720-35.2017.8.11.0013. REQUERENTE: EDMIR RODRIGUES 

DA SILVA REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos. Destarte o aduzido pelo promovido, ora apelado, 

quando ao lançamento 'JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO', a sentença de 

ID n. 16127879, que foi devidamente publicada, está clara quanto ao seu 

conteúdo, não gerando a alegada movimentação equivocada qualquer 

prejuízo, sendo que inclusive foi objeto de recurso, motivo pelo qual 

indefiro o pedido retro. Visando não gerar prejuízos ao recorrido, que se 

manifestou sem no entanto apresentar defesa, devolvo o prazo recursal 

para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Intime-se. 

Cumpra-se. PONTES E LACERDA, 4 de dezembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000431-05.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANA DIAS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. N. DUARTE - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000431-05.2017.8.11.0013. REQUERENTE: LIDIANA DIAS DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: R. N. DUARTE - ME Intime-se para cumprimento 

da sentença sob pena de multa. PONTES E LACERDA, 13 de dezembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000408-22.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

IRASEMA BARCELLO DA SILVA (AUTOR(A))

JOSE ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO OAB - MT21880/O 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IVAN HOUKLEF OAB - MT0006703A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON FRANCISCO MARTINUCCI RODRIGUES (RÉU)

GILMAR FRANCISCO BORJAS (RÉU)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE POXOREU MT (TERCEIRO INTERESSADO)

terceiros e eventuais interessados (TERCEIRO INTERESSADO)

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ (TERCEIRO 

INTERESSADO)

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO CERTIDÃO Certifico que a Audiência conciliação designada 

para 29/01/2019 12:30 CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITO DE POXORÉO. , 13 de dezembro de 2018. SALUSTIANO 

CANDIDO PEREIRA FILHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL 

DE POXORÉO E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 34361250

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68862 Nr: 1602-79.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Primavera Diesel Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Borges de Souza Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Henrique de Souza - 

OAB:/MT-13.733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leticia de Almeida Mestri - 

OAB:MG 134808

 ROSELY LOPES DE ARAÚJO, Gestora Judicial, lotada na Segunda 

Secretaria Cível/Criminal, desta Comarca de Poxoréu, Estado de Mato 

Grosso, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da lei, etc.

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos no sentido 

de intimar os advogados militantes nesta Comarca via DJE (Diário da 

Justiça Eletrônico), para que devolvam em Cartório todos os processos 

com carga a mais de 10 dias realizada na Segunda Secretaria desta 

Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21317 Nr: 534-12.2006.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Maria Ribeiro Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - INSS 

- OAB:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

prover regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78902 Nr: 600-69.2018.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo da 2ª Vara Especializada de Familia e Sucessões 

de Rondonópolis/MT, Neuza Machado Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernesto Xavier de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Roberto Pesce - 

OAB:5137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

autora, via advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), para 

que, no prazo legal, providencie o solicitado na certidão do oficial de 

justiça a seguir transcrita: "Certifico que devolvo por ora a CP por não 

encontrar a área a ser penhorada por falta de endereço, bem como a 

parte não ter depositado emolumentos para buscas no Cartório de 

Registro. Oliveira José Xavier-Oficial de Justiça"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78586 Nr: 432-67.2018.811.0014

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELVINO CAVALCANTE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

prover regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68862 Nr: 1602-79.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Primavera Diesel Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Borges de Souza Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Henrique de Souza - 

OAB:/MT-13.733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leticia de Almeida Mestri - 

OAB:MG 134808

 Certifico que procedo a intimação das partes para no p´razo legal, 

apresentarem as provas que pretendem produzir

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78756 Nr: 518-38.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlas Tsinhotseedza'Orio'o

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Votorantim S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:MT 14.469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:42277

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

 Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26229 Nr: 205-92.2009.811.0014

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cássia Verônica Borges da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanda Borges da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Duarte Teixeira 

- OAB:11383/MT, Ernandes Brito De Oliveira Morais - OAB:, Joao 

Batista de Moraes - OAB:MT/11.059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

inventariante, via advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), 

para tirar as cópias que compõe o formal de partilha expedido nestes 

autos, bem como, para que o retire nesta secretria, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63615 Nr: 256-30.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keila da Mota Cadore - OAB:, 

Simone Maria Dessordi - OAB:MT 21.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O

 Certifico que reitero a intimação da parte autora, do desrquivamento dos 

autos pelo prazo legal, após proceda-se o retorno dos ao arquivo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60740 Nr: 438-84.2012.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Manoel Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elso Baraldi, Wladimir Augusto da Silva Junior, 

Banco Bradesco S/A, Marcelo Poy Frainer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:17799, Neliane A. Manoel - OAB:OAB/MT 13.907-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessander Felipe Mescka - 

OAB:OAB/RS 59316, Antônio Cândido da Silva - OAB:MT-5.953-B, 

Antonio Carlos Mandú da Silva - OAB:MT 2.360, Fabíola Poy Frainer 

Mescka - OAB:OAB/RS 36602, Julio Cezar Frainer - OAB:RS 31.871, 

Mauro Paulo Galera Mari - OAB:/ 3056

 Certifico que procedo a intimação da parte para no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerer o que entender de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74864 Nr: 973-37.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Rosa Ramos Filha de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT, Poxoréu Previ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valtércio Teixeira de Oliveira - 

OAB:19365-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Porto Pereira - 

OAB:15009, Maiara Cristiane da Silva Rosa - OAB:OAB/MT 23703/O, 

Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 Certifico que procedo a intimação das partes para no prazo legal, 

apresenytarem as provas que pretendem produzir

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74390 Nr: 741-25.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurice Rosa Pereira Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovanna Karolynne 

Rodrigues Monteiro de Oliveira - OAB:25453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - INSS 

- OAB:

 VISTO,

Considerando a suspensão dos trabalhos da Defensoria Pública Estadual 

nesta comarca, aliado ao fato de que a requerente manifestou na 

secretaria deste juízo não ter condições de constituir advogado, NOMEIO 

como advogada dativa da parte ré a advogada GEOVANNA KAROLYNNE 

RODRIGUES MONTEIRO DE OLIVEIRA, OAB/MT nº 25.453, devendo essa 

ser intimada para, em cinco (05) dias, declinar nos autos se aceita a 

honrosa nomeação.

Em aceitando o encargo, ARBITRO, desde já, honorários advocatícios 

equivalentes a 03 URH, conforme previsão da Tabela da OAB/MT, os quais 

deverão ser custeados pelo Estado de Mato Grosso.

Registra-se que no caso de aceite, deverá a causídica manifestar sobre o 

laudo pericial de fls. 86/87, em cinco (05) dias, desiderato que também 

deverá ser realizado pela autarquia requerida, no prazo legal.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 23986 Nr: 1232-81.2007.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Cabreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador (a) Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Natalia Fernandes Veroneze 

Sandrini - OAB:OAB/MT 18604/B

 Vistos.

Tendo em vista que esta magistrada estará em usufruto de férias 

regulamentares no período de 20/03/2017 a 18/04/2017, não havendo 

tempo suficiente para análise deste feito, não obstante as incessantes 

tarefas no âmbito desta Vara, retornem os autos ao Cartório, sendo que, 

decorrido o referido período, retornem os autos conclusos.
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Cumpra-se.

Poxoréu/MT, 17 de março de 2017.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79990 Nr: 1043-20.2018.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiomiro Martins Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:12.025

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes, 

via advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), acerca da 

audiência de inquirição da testemunha, Marluce Maria de Almeida, 

designada para o dia 17/12/2018 às 17h30min, na 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Rondonópolis/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68311 Nr: 1326-48.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Weciley de Paula Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital e Maternidade São João Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izaias Resplandes de Souza 

- OAB:13762/MT

 Certifico que REITERO a intimação da parte requerente para no prazo 

legal, promover regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79060 Nr: 655-20.2018.811.0014

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francyelen Rosa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jennyfer Ferreira 

Bathemarque - OAB:MT/23259/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT/8184-A

 Certifico que procedo a intimação da parte requerente para no prazo 

legal, impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77456 Nr: 2215-31.2017.811.0014

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdina Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expedito Bispo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte requerente para no prazo 

legal, promover regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78316 Nr: 297-55.2018.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que REITERO a intimação da parte requerente para no prazo 

legal, promover regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62510 Nr: 785-83.2013.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A - 

MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Ribeiro da Costa, Eumilton José 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hildca Costa Godoy - 

OAB:13.877, Marcela Regina de Almeida Freitas - OAB:9.454/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

Roseany Barro de Lima - OAB:7959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que considerando que e pemhora online não foi efeftivada, haja 

vista, o valor ínfimo encontrado , procedo a intimação da parte requerente 

para no prazo legal, promover regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30259 Nr: 1063-55.2011.811.0014

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Mesquita de Carvalho, Maria Morais 

Anicésio de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Egon Jose Thimmig, Rose Thimmig

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:11134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico REITERO intimação dos termos da certidão a seguir transcrita " 

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

requerente, via advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), 

para, efetuar o recolhimento das custas referente ao preparo da carta 

precatória para fins de citação dos confinantes, em cumprimento a 

decisão proferida nestes autos.

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

Comarca de São José do Rio Claro

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 66/2018-CNPar

A Excelentíssima Senhora Doutora Cristhiane Trombini Puia Baggio, Mer 

itíssima Juíza de Direito Diretora do Foro desta Comarca de São José do 

Rio Claro, Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, no uso de 

suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO a decisão exarada no Processo Administrativo 

Disciplinar n.º 2162-56.2018.811.0033 - Cód. 81417, onde determinou o 

imediato afastamento da servidora Zenaide Silva Venâncio do exercício de 
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seu cargo;

CONSIDERANDO ainda a decisão no Processo Administrativo Disciplinar 

n.º 2162-56.2018.811.0033 - Cód. 81417, a data de 07/12/2018, 

concedendo a prorrogação do prazo de 60 (sessenta) dias para entrega 

do relatório conclusivo.

RESOLVE:

ART. 1.º- AFASTAR cautelarmente do exercício do cargo, por mais 60 

(sessenta) dias, a contar da publ icação desta Portaria, a servidora 

Zenaide da Silva Venâncio - Técnica Judiciária - Matrícula 8773, sem 

prejuízo de sua remuneração ;

ART. 2.º - DETERMINAR que a servidora fique à disposição da Comissão 

Constituída pela Portaria n.º 38/2018-CNPAR.

 ART. 3.º - DETERMINAR a extração de cópia desta Portaria e seu 

encaminhamento para ciência e adoção das medidas pertinentes:

 3.1) a Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso;

3.2) a Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso;

3.3) ao Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso;

3.4) ao Ministério Público Estadual desta Comarca de São José do Rio 

Claro-MT;

3.5) ao SINDPAD para as anotações necessárias;

ART. 3.º Proceda-se às intimações necessárias.

 ART. 4.º Publique-se, registre-se e cumpra-se.

 São José do Rio Claro-MT, 12 de dezembro de 2018.

Cristhiane Trombini Puia Baggio

Juíza de Direito Diretora do Foro

 PORTARIA N. 65/2018-CNPar

 A Excelentíssima Senhora Doutora Cristhiane Trombini Puia Baggio, Mer 

itíssima Juíza de Direito Diretora do Foro desta Comarca de São José do 

Rio Claro, Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, no uso de 

suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO a decisão exarada no Processo Administrativo 

Disciplinar n.º 2162-56.2018.811.0033 - Cód. 81417, na data de 

07/12/2018, concedendo a prorrogação do prazo de 60 (sessenta) dias 

para entrega do relatório conclusivo.

 RESOLVE:

ART. 1.º- PRORROGAR o prazo por mais 60 (sessenta) dias, para a 

entrega do relatório conclusivo pela Comissão do Processo Administrativo 

Disciplina.

 ART. 2.º - DETERMINAR a extração de cópia desta Portaria e seu 

encaminhamento para ciência e adoção das medidas pertinentes:

 2.1) a Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso;

2.2) a Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso;

2.3) ao Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso;

2.4) ao Ministério Público Estadual desta Comarca de São José do Rio 

Claro-MT;

2.5) ao SINDPAD para as anotações necessárias;

ART. 3.º Proceda-se às intimações necessárias.

 ART. 4.º Publique-se, registre-se e cumpra-se.

 São José do Rio Claro-MT, 12 de dezembro de 2018.

Cristhiane Trombini Puia Baggio

Juíza de Direito Diretora do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 81417 Nr: 2162-56.2018.811.0033

 AÇÃO: Processo Administrativo Disciplinar em face de 

Servidor->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JDDDDFDCDSJDRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO GAIVA MAGALHAES 

DOS SANTOS - OAB:19493/O, LUIZ DA PENHA CORREA - OAB:8119

 Vistos.

A presidente da Comissão Processante, por meio do ofício n.º 

04/2018/Comissão do Processo Adminstrativo Disciplinar, requereu a 

prorrogação do prazo para a conclusão do processo disciplinar.

É o relatório do necessário.

Decido.

Diante das dificuldade em se localizar a servidora requerida, tanto que foi 

necessária a sua notificação via edital, entendo que merece deferimento a 

prorrogação do prazo entrega do relatório da Comissão.

Assim, defiro o pedido constante no ofício n.º 04/2018/Comissão do 

Processo Adminstrativo Disciplinar para prorrogar prazo para entrega do 

relatório conclusivo.

 Logo, concedo o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos 

trabalhos e entrega do relatório conclusivo.

 Em tempo, considerando o princípio da economicidade, tendo em vista a 

prorrogação do lapso para a conclusão do processo administrativo e, 

ainda, que persistem os motivos que ensejaram o afastamento da 

servidora (decisão de fls. 26/28), nos termos do parágrafo único do art. 

174 da Lei Complementar n.º 04/1990, determino a prorrogação do 

afastamento da servidora ZENAIDE SILVA VENÂNCIO por mais 60 

(sessenta) dias.

 Ciência à servidora e a comissão processante dos termos da presente 

decisão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

1ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22943 Nr: 233-03.2009.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSE ALVES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO JOSE ALVES DA CRUZ, Rg: 

2300366, Filiação: Honorina Alves da Cruz, data de nascimento: 

26/10/1972, brasileiro(a), natural de Governador Eugenio Barros-MA, 

convivente, secador. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR o réu para que compareça à sessão de julgamento do 

tribunal do júri a ser realizada no dia 22/03/2019 às 08:30 horas, no 

edifício do fórum situado no endereço abaixo.

Despacho/Decisão: Visto.Considerando a justificativa apresentada à fl. 

285, defiro o pleito ministerial e redesigno a Sessão Plenária do Tribunal do 

Júri para o dia 22/03/2019, às 08:30 horas.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 12 de dezembro de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 18263 Nr: 190-37.2007.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON JORGE RAMOS - 

OAB:209.896/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELTON JORGE RAMOS - 

OAB:209.896/SP

 Intimação do Excelentíssimo advogado da parte autora para que 

impulsione o feito, em o5 (cinco) dias, conforme item 3 da decisão de fls. 

164, a seguir transcrito:
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"3. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução, consignando que seu silêncio importará em 

extinção pelo pagamento."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202 Nr: 46-20.1994.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORESTES RODRIGUES PAIXÃO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ PEREIRA DA COSTA 

- OAB:20276/O MT, INDIANARA CONTI KROLING - OAB:11.097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

INTIMO a parte autora para que tome ciência da decisão de fls. 883/885 e, 

conforme determinado, colacione aos autos o referido memorial, nos 

termos da decisão, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, da área que 

pretende usucapir, sob pena de considerar-se ausente documento 

essencial à propositura da demanda, com o consequente extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, ante a ausência de descrição do 

imóvel usucapiendo à contento. MANIFESTE-SE, ainda, a parte autora, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, sobre o documento de fls. 879/881.

Dispositivo da decisão:

"[...] Deste modo, determino, que a parte autora colacione aos autos o 

referido memorial, nos termos da presente decisão, no prazo de 120 

(cento e vinte) dias, da área que pretende usucapir, sob pena de 

considerar-se ausente documento essencial à propositura da demanda, 

com o consequente extinção do processo, sem julgamento do mérito, ante 

a ausência de descrição do imóvel usucapiendo à contento.

[...] Sem prejuízo, manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias, sobre o 

documento de fls. 879/881. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53196 Nr: 2653-39.2013.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE PRICILA ODY, NESTOR PEDRO ODY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da 

correspondência devolvida e da certidão negativa de fls. 93 e 94/95.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80398 Nr: 1752-95.2018.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO JEOVANY DE SOUZA NASCIMENTO, 

PABLO JEOVANY DE SOUZA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da 

certidão negativa de fls. 36/37.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31335 Nr: 2090-16.2011.811.0033

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS, PFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO LEANDRO 

MARTINS ROSADA - OAB:11544-A MT, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR 

- OAB:8013/MT

 Visto,

Considerando o retorno dos autos da instância superior, determino a 

intimação das partes para impulsionar o feito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

devendo requerer o que de direito, sob pena de arquivamento.

Em nada requerido, certifique e arquivem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31336 Nr: 2091-98.2011.811.0033

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS, PFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO LEANDRO 

MARTINS ROSADA - OAB:11544-A MT, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR 

- OAB:8013/MT

 Visto,

Considerando o retorno dos autos da instância superior, determino a 

intimação das partes para impulsionar o feito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

devendo requerer o que de direito, sob pena de arquivamento.

Em nada requerido, certifique e arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25160 Nr: 1673-34.2009.811.0033

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO RICCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO EDISON MARTINS 

MIGLIOZZI - OAB:, ELIZANGELA BONFIM CARNEVALE MIGLIOZZI - 

OAB:44.269/MT, FABRICIO CASSIO DE CARVALHO ALVES - 

OAB:27.479/PR, KELLY PATRICIA BALDO DE CARVALHO ALVES - 

OAB:35.893/MT, RODOLFO KENJI FUKAE - OAB:87060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5222/MT, FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - OAB:11441/MT, 

SERGIO DRESSLER BUSS - OAB:5431

 Intimo a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

nos autos, conforme determinado às fls. 71.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25751 Nr: 2976-83.2009.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO ROSA BERTO, SIMON SOUZA 

BRIANTE, DIEGO APARECIDO DA ROSA, WESLEY NAIRON DE ARAÚJO 

BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24894/O

 Devolução dos autos (Vista)

CERTIDÃO

 Nos termos do Capítulo 2, Seção 10, item 2.10.1 da CNGC Judicial, intimo 

Vossa Excelência, Dr. ANDERSON DE SOUZA, na qualidade de advogado 

(a), para que no prazo de 03 dias, devolva os autos citados, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234, §2º do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22705 Nr: 2579-58.2008.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DO VAL RAFFA, LAERTE LEMOS DO 

VAL, CECÍLIA COVEZZI DO VAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o requerido Rafael do Val Raffa apresentou 

contestação às fls. 136, .o requerido Laerte Lemos do Val foi citado às fls. 

156, e a requerida NÃO foi citada (fls. 153v e 155), intimo a parte autora 

para que no prazo legal manifeste-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71345 Nr: 1871-90.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIO ANTUNES DE CHAVES, GENY ZENI DE CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGENES BENETTI, MARIO GOLON, JOSÉ 

THOMÉ PEDIGER, VERA LUCIA MARCUSSO PREDIGER, FRANCISCO 

EURIPEDES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julierme Romero - OAB:6240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIPES GOMES PEREIRA - 

OAB:3738/MT

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da 

correspondência devolvida às fls. 181.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15578 Nr: 695-62.2006.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON MATEUS CRIVELETTO, ALCIO 

GEOVANI CRIVELETTO, SANDRA APARECIDA EURICH CRIVELETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVIERA 

SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082/MT

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da 

correspondência devolvida às fls. 208v.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 81572 Nr: 2212-82.2018.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDESON DUMMER BUSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR KACZAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. INDEFIRO o benefício processual da gratuidade da justiça vindicado pelo 

Embargante, tendo em vista que, apesar de intimado (fl. 67), não 

comprovou sua incapacidade financeira, limitando-se a alegar a 

indisponibilidade de bens, por decisão judicial proferida em 22-11-2017, no 

processo nº 858-25.2017.4.01.3604, em trâmite no Juízo da 1ª Vara 

Federal da Subseção Judiciária de Diamantino/MT [fls. 28/38], sem 

apresentar nenhum documento comprobatório de que efetivamente houve 

o bloqueio de valores (contas bancárias), móveis e ou imóveis de sua 

titularidade e ou propriedade, tampouco, demonstrou a dimensão de seus 

bens materiais, e o impacto dessas medidas em seu patrimônio, o que, 

notadamente, não demonstra sua incapacidade de arcar com as custas 

processuais.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária a(s) seguinte(s) providência(s):

a) Intime-se a advogada do Embargante para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, recolher as taxas e custas correspondentes à distribuição, sob pena 

de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290).

b) Decorrido o prazo ou recolhidas as custas e despesas processuais 

competentes e juntada a documentação, certifique-se e tornem os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54664 Nr: 508-73.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREUZA BEZERRA DOS SANTOS, ANTONIO 

PEREIRA DE ANDRADE, CREUZA BEZERRA DOS SANTOS MERCEARIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Postergo a análise do pedido de fls. 74/75 [penhora eletrônica por meio 

do sistema BACENJUD], para depois que o credor regularizar o cálculo 

exequendo, porque, conforme petição do próprio exequente de fls. 62/63, 

datada de 10-10-2017, o devedor efetuou o pagamento de R$ 32.835,62 

(trinta e dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e dois 

centavos), tendo a parte autora pugnado pelo prosseguimento da 

execução quanto ao saldo remanescente que, naquela data, perfazia o 

montante de R$ 7.881,38 (sete mil, oitocentos e oitenta e um reais e trinta e 

oito centavos), tendo, todavia, requestado a constrição eletrônica, no 

referido pedido de fls. 74/75, datado de 28-11-2018, no (incrível!) importe 

de R$ 41.760,18 (quarenta e um mil, setecentos e sessenta reais e dezoito 

centavos).

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do credor para, em 15 (quinze) 

dias, regularizar o cálculo exequendo para fins de análise do pedido de 

constrição eletrônica via Sistema BacenJud.

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 52964 Nr: 2379-75.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

PALMEIRA VERDE LTDA, GENESIO THIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:MS Nº 6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Postergo a análise do pedido formulado à fl. 121 [busca de bens por 

meio do sistema INFOJUD], para depois que o credor se manifestar acerca 

das atas negativas de leilão do bem imóvel penhorado neste feito, 

conforme determinação já levada a efeito à fl. 109 e não atendida a tempo 

e modo devidos.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do Exequente para, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre as atas negativas do bem imóvel 

penhorado.

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem 

conclusos.

3. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 67811 Nr: 3305-51.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEIAS DIAS VIRMIEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos em correição.

1. DEFIRO o pedido formulado pelo exequente à fl. 23 (busca de 

endereços – INFOJUD), pois o executado não fora encontrado no 

endereço constante da CDA e o credor não obteve outras informações 

quanto ao endereço, conforme documento encartado as fls. 24 

(Comunicado Interno n.º 369/2018 – Dep. de Tributos).

2. Considerando que o endereço encontradiço no Sistema Infojud é 

diverso do constante dos autos, CITE-SE o executado nos novéis 

endereços constantes do Sistema Infojud.

3. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 69386 Nr: 733-88.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEISON GALVAO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro a pretensão formulada pela parte exequente à fl. 79, para 

determinação de constrição judicial, por meio do Sistema RENAJUD, 

objetivando a localização, bloqueio e penhora de veículos do executado, 

vez que citado não liquidou, tampouco ofertou bens para liquidar o débito.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Junte-se o incluso comprovante de inclusão de restrição veicular.

b) Intime-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do credor para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se sobre o incluso resultado do Sistema 

Renajud, requerendo o que entender de direito;

c) Intime-se o executado a apresentar os bens localizados pelo Sistema 

Renajud à penhora, indicando sua localização, no prazo de 05 (cinco) 

dias, com as advertências constantes no art. 774, inciso V, e parágrafo 

único, do CPC.

d) Decorrido os prazos, com ou sem manifestação, certifique-se e 

retornem os autos conclusos.

3. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 15031 Nr: 170-80.2006.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL LUZIMAR DE ARMARINHOS LTDA, 

ESPÓLIO DE ERNESTO STELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA SOARES - OAB:000001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 Vistos em correição.

1. INDEFIRO a pretensão formulada pela parte exequente à fl. 169, para 

determinação de constrição judicial, por meio do sistema BACENJUD, 

objetivando a localização, bloqueio e penhora de eventuais contas e 

aplicações financeiras em nome dos executados, porque o credor não 

demonstrou documentalmente alteração da situação financeira dos 

executados a legitimar a constrição, limitando-se, nesse aspecto, a alegar 

o transcurso de 2 (dois) anos desde a última tentativa de penhora 

eletrônica, o qual, todavia, não é suficiente para o acolhimento do reclamo.

DEFIRO, todavia, o pedido de restrição do veículo de propriedade do sócio 

executado Ernesto Stella, cujo comprovante de inclusão restrição veicular 

acompanha a presente, bem como determino a consequente expedição de 

mandado de penhora do veículo indicado à fl. 172, porque, embora citado 

(fl. 138/139), o referido devedor não liquidou o débito.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Inclua-se, como executada, a sócia Luzia Timidati Stela, alterando-se o 

Sistema Apolo e capa dos autos.

b) Cadastre-se como procuradores judiciais das executadas Comercial 

Luzimar de Armarinhos Ltda e Luzia Timidati Stela os advogados 

constantes da procuração de fl. 11 dos embargos à execução Código 

65160 em apenso, alterando-se o Sistema Apolo e capa dos autos.

c) Expeça-se mandado de penhora e avaliação do veículo indicado à fl. 

172.

d) Intime-se, via DJe, os advogados das executadas e, mediante carga, o 

exequente do teor desta decisão.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-50.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade REDESIGNAR 

Audiência de Conciliação para o dia 21 de fevereiro de 2019, às 13:20 

horas (MT). SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 13 de dezembro de 2018. 

GILVONE LIMA FISCHER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E 

INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 

709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 - 

TELEFONE: (65) 33861577

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-33.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES OAB - MT0015837A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA LIMA BATISTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade REDESIGNAR 

Audiência de Conciliação para o dia 21 de fevereiro de 2019, às 14:00 

horas (MT). SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 13 de dezembro de 2018. 

GILVONE LIMA FISCHER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E 

INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 

709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 - 

TELEFONE: (65) 33861577

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-48.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DALTOMIR GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1000256-48.2017.8.11.0033 EXEQUENTE: DALTOMIR 

GONCALVES EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Vistos, 

Intime-se a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do débito reivindicado, sob pena de acréscimo de 

multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da dívida, a teor do art. 523, 

do Código de Processo Civil - CPC. Transcorrido o prazo, remetam-se os 

autos ao Contador para atualização da dívida. Após, concluso para 

analise do pedido de penhora online. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

São José do Rio Claro/MT, 30 de novembro de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000397-33.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VERA ANTONIA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DE QUADROS OAB - 962.540.501-10 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade REDESIGNAR 

Audiência de Conciliação para o dia 12 de fevereiro de 2019, às 15:20 

horas (MT). SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 13 de dezembro de 2018. 

GILVONE LIMA FISCHER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E 

INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 

709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 - 

TELEFONE: (65) 33861577

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-81.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL PAIXAO DANIELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO ATO ORDINATÓRIO. Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade REDESIGNAR 

Audiência de Conciliação para o dia 12 de fevereiro de 2019, às 15:40 

horas (MT). SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 13 de dezembro de 2018. 

GILVONE LIMA FISCHER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E 

INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 

709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 - 

TELEFONE: (65) 33861577

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000522-98.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETH CONCEICAO DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR OAB - MT0008013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE CRISTINA HUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEUSA PEREIRA BRAGA OAB - MT7280-B (ADVOGADO(A))

CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO OAB - MT7330/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 92/2018-CNPar

 O Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

EXONERAR LUCILENE FREIRE DE SOUZA MACEDO SAMUDIO, matrícula n. 

38105, portadora do RG 3245574-7 SSP/MT e CPF n. 191.882.822-91, do 

cargo comissionado de Assessora de Gabinete II, da Segunda Vara desta 

Comarca de Vila Rica, a partir de 19/12/2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Vila Rica-MT, 10 de dezembro de 2018

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 91/2018-CNPar

O Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva, Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

EXONERAR LUZIA ANTONIO PEREIRA, matricula nº. 22595, portadora do 

RG nº. 738.202 SSP/MT e CPF Nº. 487.952.831-53, do cargo comissionado 

de Assessora de Gabinete I da Segunda Secretaria desta Comarca de Vila 

Rica/MT, a p artir do dia 19/12/2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Vila Rica-MT, 10 de dezembro de 2018

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 94/2018-CNPar

O Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva, Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO a solicit ação de exoneração do cargo de Assessor de 

Gabinete I da Primeira Vara da Comarca de Vila Rica/MT (Vara Suspensa), 

de MAIKON VITOLDO CAMPOS KRATCHK (matricula 28986), uma vez que 

será nomeado na Comarca de Tapurah/MT.

RESOLVE:

EXONERAR MAIKON VITOLDO CAMPOS KRATCHK, matricula 28986 , 

portador do RG 24392707 SSP/MT e CPF n. 047.201.041-77, do cargo 

comissionado de Assessor de Gabinete I da Primeira Vara da Comarca de 

Vila Rica/MT (Vara Suspensa) a partir do dia 19/12/201 8.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Vila Rica - MT, 11 de dezembro de 2018

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito e Diretor do Foro

2ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12450 Nr: 2340-74.2006.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUDENOURA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, SHINTHIA MARIA GONÇALVES DE SOUZA - 

OAB:16.950-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, bem 

como em cumprimento as deliberações de fls. 196, impulsiono os autos 

para intimar a parte autora a se manifestar no prazo legal, a fim de 

apresentar alegações finais, haja vista que o estudo socioeconomco já 

fora realizado com a parte requerente e devidamente encartado aos autos 

as fls. 204/207.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61919 Nr: 2195-32.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSO BITTENCOURT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 
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CASTRO - OAB:29515/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal, acerca dos documentos encartados aos autos as fls. 45/49.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63783 Nr: 105-17.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO DE BRITO PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PEREIRA DA CUNHA - 

OAB:23.955/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal, acerca do Laudo Médico Pericial encartado aos autos as fls. 50/59.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62449 Nr: 2493-24.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA DOS SANTOS BOUÇAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, para querendo, se 

manifestar no prazo legal, acerca do documento encartado aos autos as 

fls. 56, o qual versa sobre cumprimento de decisão judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51812 Nr: 1812-25.2015.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERREIRA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHINTHIA MARIA GONÇALVES 

DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, para querendo, se 

manifestar no prazo legal, acerca do documento encartado aos autos as 

fls. 67, o qual versa sobre cumprimento de decisão judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 58935 Nr: 646-84.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO TAVARES 

DE SENA - OAB:6432-B/MT, THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS - 

OAB:22.267/MT

 Vistos.

Considerando o pedido de instauração de incidente de insanidade mental, 

formulado pela defesa do acusado, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público para que se manifeste.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43013 Nr: 296-38.2013.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA ELIN LTDA -ME, JARBAS 

FAGUNDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.0077-A, ANDRÉ STUART SANTOS - OAB:10.637, GUILHERME 

FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10.647/MS, JOSE 

HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHINTHIA MARIA 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o(a) parte autora para recolher a 

diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 - CGJ, e 

que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefonico com a gestora geral 

(responsavel pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42090 Nr: 1749-05.2012.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.C.MOREIRA DA SILVA E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIVAL ANTÔNIO PAZETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO JOSÉ GONÇALVES 

FILHO - OAB:45848 /GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BACCETTO - 

OAB:103478

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação do advogado da parte 

autora para apresentar nos autos os dados bancários e dados pessoais 

para fins de emissão de alvará judicial eletrônico, conforme decisão.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33145 Nr: 1541-29.2013.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucimar Fraga de Freitas, ANDERSON OLIVEIRA DE 

SOUZA, João Batista de Araújo e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anhanguera Educacional Participações S/A ( 

Rede de Ensino a Distância LFG)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT, ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - OAB:8322/O, João 

Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO BOUVIE DE 

OLIVEIRA - OAB:16323, Patrik Camargo Neves - OAB:156.541 SP, 

RENAN ARAÚJO GOUVEIA MARTINS - OAB:22053/MT.

 Vistos em correição.

Fls. 219/220: Indefiro o pedido de suspensão do cumprimento de 

sentença, especialmente, por se tratar de decisão com trânsito em julgado, 

bem como diante de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença 

às fls.196/197.

Certifique-se a preclusão da decisão de fls.204, em caso positivo, 

expeça-se alvará de levantamento do valor depositado às fls.148, 

conforme já determinado na referida decisão, porquanto incontroverso.

Após, tornem-me conclusos para à análise da impugnação do cálculos.

Às providências. Cumpra-se.

Alto Garças/MT, 12 de dezembro de 2018.

________________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO
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JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 12355 Nr: 1116-41.2009.811.0035

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLHM, KRH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdFAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód.: 12355

DECISÃO.

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Inventario proposta por Laura Lívia Hoier Massaguer, 

representada por sua genitora Keila Regina Hoier, em face do espólio de 

Frederico Araújo Massaguer, falecido em 11/05/2009.

À fl. 163, deferiu-se o pedido de bloqueio via Bacenjud em ativos 

financeiros, razão pela qual a parte autora às fls. 172/174 pugnou pela 

expedição de alvará para levantamento do valor bloqueado, bem como 

requereu a liberação do valor já constante nos autos, sob alegação de 

que necessita quitar despesas tributárias, aquisição de imóvel para a 

herdeira e pagamento de honorários advocatícios.

O MPE às fls. 194/195 se manifestou parcialmente favorável ao pedido do 

autor.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Quanto à expedição de alvará para o pagamento de tributos atinentes ao 

processo de inventário, é majoritária o entendimento da jurisprudência 

acerca do tema.

Nesse sentido:

 Ementa: EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA PAGAMENTO DE IMPOSTOS. 

POSSIBILIDADE. Tendo em vista que os impostos de transmissão são de 

responsabilidade do espólio, e que há liquidez em parte do monte-mor, 

deve esta parte ser utilizada para o pagamento dos ITCDs. Expedição de 

alvará autorizada, com as determinações de respectiva prestação de 

contas e de depósito de eventual valor remanescente. Agravo provido. 

(Agravo de Instrumento Nº 70078409513, Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em 

16/08/2018). TJ-RS - Agravo de Instrumento AI 70078409513 RS (TJ-RS) 

Data de publicação: 23/08/2018.

Dessa forma, nos termos da quota ministerial levada à efeito às fls. 

194/195 dos autos, DEFIRO a expedição de alvará judicial, visando o 

pagamento dos Impostos sobre Transmissão de Causa Mortis e Doação 

(ITCMD), bem como para o pagamento do débito da Certidão de Dívida 

Ativa (CDA) nº 1254028. Entretanto, considerando-se que as guias de 

pagamentos dos ITCDS/impostos dos estados possuem data certa de 

vencimento, inclusive a de fls. 181 já se encontra vencida, e, portanto na 

nova emissão terá valor atualizado, determino ao Autor que primeiramente 

junte aos autos novas guias pendentes de pagamento devidamente 

atualizadas, e ato contínuo, EXPEÇAM-SE OS ALVARÁS para pagamento

 Quanto à expedição de alvará para pagamento dos honorários 

advocatícios, INDEFIRO, haja vista que estes deverão ser adimplidos pela 

contratante ao final do inventário, bem como a que se destacar a 

inviabilidade de sua concessão neste momento processual.

Em harmonia ao exposto, segue jurisprudência pátria:

 Ementa: PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA PAGAMENTO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. O inventário é o 

processo destinado a apurar o acervo hereditário e, após o atendimento 

do passivo, promover a entrega dos quinhões hereditários aos 

sucessores. 2. Enquanto não ultimado o processo, com homologação do 

plano de partilha e apresentação das certidões negativas, é inviável a 

expedição de alvará para o pagamento de honorários advocatícios dos 

profissionais que defenderam os interesses do espólio. Recurso 

desprovido. (Agravo de Instrumento Nº 70062830138, Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos 

Chaves, Julgado em 13/01/2015). TJ-RS - Agravo de Instrumento AI 

70062830138 RS (TJ-RS) Data de publicação: 21/01/2015.

Por fim, no que tange à expedição de alvará de levantamento para 

aquisição de imóvel residencial, deve ser levado em consideração o 

princípio do melhor interesse da menor, que como demonstrado nos autos, 

é a única herdeira do de cujus.

Dessa forma, visando prover o regular desenvolvimento da mesma, 

necessário se faz a garantia de vários direitos elencados na Constituição 

Federal, dentre eles o direito à moradia.

Nesse sentido:

 Ementa: PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - 

LIBERAÇÃO DE VALORES - HERDEIRO MENOR E ÚNICO - INEXISTÊNCIA 

DE DEMAIS INTERESSES NOS AUTOS - PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE 

DO MENOR - VALORES QUE SE DESTINAM A MANUTENÇÃO DO 

REGULAR DESENVOLVIMENTO DO HERDEIRO MENOR - EXISTÊNCIA DE 

DECISÕES NOS AUTOS POSSIBILITANDO O LEVANTAMENTO DE 

VALORES PARA O PAGAMENTO DE DEMAIS DESPESAS - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

INVENTÁRIO. PEDIDO DE ALVARÁ. CABIMENTO. A agravante postulou 

alvará para levantamento de verbas rescisórias do autor da herança. O 

juízo entendeu que tal pedido já havia sido deferido em decisão anterior. 

Contudo, a decisão referida pelo juízo deferiu alvará para levantamento de 

outros valores, de forma que o pedido de levantamento das verbas 

rescisórias não foi apreciado. E considerando que os herdeiros são 

apenas a viúva e os dois filhos menores sob a sua responsabilidade, bem 

como a concordância do Ministério Público para o levantamento dos 

valores, é de rigor o deferimento do alvará. AGRAVO PROVIDO. EM 

MONOCRÁTICA. TJ-AM - Agravo de Instrumento AG 20070045139 AM 

2007.004513-9 (TJ-AM) Data de publicação: 30/05/2012.

Ademais, o art. 1691 do Código Civil por sua vez prevê:

 Art. 1.691. Não podem os pais alienar, ou gravar de ônus real os imóveis 

dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os 

limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente 

interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz.

Conclui-se que os genitores não podem ultrapassar os poderes da simples 

administração dos bens dos menores.

Seguindo esta linha de raciocínio:

 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – LEVANTAMENTO DE QUANTIA DEVIDA A 

MENOR – NECESSIDADE OU EVIDENTE INTERESSE – NÃO COMPROVADO 

– IMPOSSIBILIDADE. O levantamento de valores devido ao menor, pela sua 

genitora, depende de autorização judicial e somente é admitido se restar 

devidamente comprovada a necessidade ou evidente interesse da prole, 

nos termos do art. 1691, do Código Civil. Assim, ausente prova cabal da 

necessidade ou evidente interesse do menor, os valores decorrentes da 

indenização devem ficar depositados em conta judicial até que ele atinja a 

maioridade. (TJMG – Agravo de Instrumento – Cv 1.0024.12.287113-0/002. 

Relator (a): Des (a) Luciano Pinto, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

13/07/2017, publicação da sumula em 17/07/2017.

Assim, observando-se que a inventariante trata-se de única herdeira do 

de cujus, bem como levando-se em consideração a manifestação 

favorável do ente ministerial, verifica-se que presente o interesse da 

menor.

 Entretanto, atento a necessidade de Alvará Judicial inclusive para registro 

da compra e venda de bem imóvel da menor, previamente à expedição do 

alvará, se faz necessário a realização da individualização do imóvel 

pretenso.

 Nessa seara:

 EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERESSE DE MENOR. 

LIBERAÇÃO DE VALORES PARA AQUISIÇÃO IMÓVEL. PRÉVIA 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INDIVIDUALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO JUDICIAL. 

NECESSIDADE. LEVANTAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AÇÃO 

AUTÔNOMA. 1. Não podem os pais alienar, ou gravar de ônus real os 

imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que 

ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou 

evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz (CC, art. 

1.691). 2- Os honorários contratuais deverão ser objeto de cobrança em 

demanda específica. 3- O patrimônio do menor deve ser resguardado pelo 

Poder Judiciário até o alcance da maioridade, podendo ser levantado 

apenas quando houver a demonstração da necessidade do infante ou a 

existência de benefício imediato, mediante indispensável prestação de 

contas. (TJ-MG – AI: 10024112878491006 MG, Relator: José Flávio de 

Almeida. Data de julgamento: 29/11/2017, Câmaras Cíveis/ 12ª CÂMARA 

CÍVEL. Data de Publicação: 30/11/2017).

Dessa forma, primeiramente traga a parte Autora a individualização do 
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Imóvel e procedendo-se com a avaliação do mesmo, a fim de se preservar 

o melhor interesse da menor, observando-se os ditames do art. 1691 do 

Código Civil e art. 406-A da CNGCE/MT .

No que tange à decisão de fls. 163 que determinou o bloqueio online via 

bancejud de ativos financeiros em nome do Requerido, verifica-se que a 

minuta de fl 164/165, tratou apenas da requisição de informações. Assim, 

ato contínuo, DEFIRO nova busca atualizada e imediato bloqueio dos 

valores encontrados.

 Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Alto Garças/MT, 12 de dezembro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 57156 Nr: 1408-11.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice dos Santos Lauriano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, Julgo extinto o processo com resolução do mérito, para 

JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado, para condenar o requerido a 

conceder à parte autora o benefício assistencial de Amparo ao Idoso 

desde a data de desde a data da citação do requerido. As prestações em 

atraso serão pagas de uma só vez, acrescida de juros e correção 

monetária. Os juros legais são devidos a partir da citação Correção 

monetária e juros das parcelas em atraso devem ser aplicadas na forma 

prevista no Novo Manual de Orientação de Procedimentos para os 

Cálculos na Justiça Federal, observando-se o quanto decidido pelo C. STF 

quando do julgamento da questão de ordem nas ADIs 4357 e 4425.Assim, 

ANTECIPO OS EFEITOS DA SENTENÇA, para determinar ao INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL a imediata implantação do benefício 

assistencial à parte autora, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) 

dias, sob pena de multa.Condeno o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência no percentual de 10% do valor da 

condenação, correspondente às parcelas vencidas, de acordo com a 

Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça, adicionados aos 

acréscimos legais a partir da presente data. Custas pelo réu, todavia, está 

isento nos termos do art. 3º, I da Lei Estadual nº. 7603/01. Sentença não 

sujeita a reexame necessário em razão de não ultrapassar o valor de 

1.000 (mil) salários mínimos.PRIC.Após o trânsito em julgado arquivem-se 

os autos com as cautelas de praxe.LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 59051 Nr: 2101-92.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia da Silva Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.[...]VI – DA CONTESTAÇÃOCom a juntada do laudo 

cite-se o requerido para que esse apresente contestação, no prazo de 15 

(quinze dias).Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo 

preliminares, vista ao autor para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAISServe a presente decisão como ofício 

para encaminhamento do processo à Procuradoria do INSS, nos termos do 

art. 188 do CPC.Cumpra-se, expedindo o necessário.LENER LEOPOLDO 

DA SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 59050 Nr: 2100-10.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulinelli Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. [...].VI – DA CONTESTAÇÃOCom a juntada do laudo 

cite-se o requerido para que esse apresente contestação, no prazo de 15 

(quinze dias).Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo 

preliminares, vista ao autor para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAISServe a presente decisão como ofício 

para encaminhamento do processo à Procuradoria do INSS, nos termos do 

art. 188 do CPC.Cumpra-se, expedindo o necessário.LENER LEOPOLDO 

DA SILVA COELHO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 59152 Nr: 2135-67.2018.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY CONCEIÇÃO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por JOÃO 

BATISTA DE OLIVEIRA em desfavor de WESLEY CONCEIÇÃO DE 

MORAES, todos qualificados nos autos.

 Cite-se e intime-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, pagar ou 

nomear bens à penhora, sob pena de serem penhorados, tantos bens 

quantos bastem para satisfação integral do crédito exequendo, acrescido 

dos encargos legais, observando-se em caso de bens imóveis o disposto 

pelos artigos 844 e 845, §1º, do NCPC.

Conste-se no mandado a prerrogativa de oferecer embargos à execução 

no prazo de 15 (quinze) dias, a contar-se na forma prevista pelo art. 915 

do NCPC.

Não encontrando o executado, o oficial de justiça deverá arrestar tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, procedendo, em seguida, 

nos termos do parágrafo único do art. 830 do NCPC.

 Nos termos do art. 827 do NCPC, arbitro os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da execução. Em caso de pagamento integral no prazo 

de 03 (três) dias a verba honorária será reduzida à metade.

Defiro desde já o cumprimento nos moldes facultados pelo art. 212, §2º do 

NCPC, caso haja necessidade.

Vale a presente decisão como Mandado de Citação/Intimação do 

executado.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54188 Nr: 437-26.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandra Machado Cajango

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Digam as partes as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência e a necessidade, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Intimem-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 55175 Nr: 824-41.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE IDALINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAERTE DE JESUS SERAFIM FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando os documentos juntados pela autora à ref.14 comprovando 

sua condição de hipossuficiência defiro assistência judiciária gratuita em 

seu favor. Anote-se.

No mais, cumpra-se decisão de ref.05 no que se refere a audiência de 

conciliação no CEJUSC e citação da parte requerida para contestar a 

presente ação, no prazo legal.

Às providências.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50255 Nr: 2245-03.2017.811.0035

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HIGHOR DJAMILER MENDES 

SANTOS - OAB:14525/O

 OCORRÊNCIAS Aberta a audiência, aos seis de dezembro de dois mil e 

dezoito (06-12-2018), às 14h00min na Sala de Audiência da Comarca de 

Alto Garças/MT, constatou-se a presença das pessoas acima 

mencionadas e ausência das testemunhas Jean Mendes Nascimento e 

Jéssica Rodrigues da Silva que não foram intimados para comparecerem a 

oralidade conforme ref. 49 dos autos.Dada a palavra ao Ministério Público 

este se manifestou nos seguintes termos: “M.M Juiz, requeiro a 

desistência das demais testemunhas arroladas, com consequente retorno 

das precatórias retro expedidas.” Dada à palavra a defesa esta se 

manifestou nos seguintes termos: “M.M Juiz, nada a opor quanto ao pedido 

do MPE. Outrossim insisto na oitiva da testemunha Leonardo nogueira da 

Silva, bem como desisto da oitiva da testemunha Jéssica Rodrigues da 

Silva .”DELIBERAÇÕESEm seguida o MM. Juiz de Direito deliberou: “Vistos 

em correição. HOMOLOGO a desistência das testemunhas acima citadas. 

Solicite-se o retorno das cartas precatórias retro expedidas à ref. 32, 

independente de cumprimento ante a desistência acima citada. Designo 

desde já audiência de instrução e julgamento em continuação para o 

próximo dia 27 de fevereiro de 2019, às 09h00 para a oitiva da testemunha 

Leonardo Nogueira da Silva, determinando desde já sua condução 

coercitiva.Depreque-se desde já, o interrogatório da denunciada junto a 

comarca de Rondonópolis. Com o aporte, abra-se vista às partes para 

apresentação sucessiva de alegações finais no prazo legal. Em seguida 

tornem-me conclusos para sentença. Cumpra-se. Às providências.”Nada 

mais havendo consignar, por mim, Hércules de Paula Carvalho, estagiário, 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. LENER 

L E O P O L D O  D A  S I L V A  C O E L H O J u i z  d e 

D i r e i t o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_____________________________ Dr. Elton Oliveira Amaral Dr. Híghor 

Djamíler Mendes Santos Promotor de Justiça Advogado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56430 Nr: 1151-83.2018.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlene da Silva Trentini, PATRÍCIA TRENTINI 

FACHIN, Roland Trentini, ROGERIO FACHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos a autora para que se manifeste sobre a citação 

parcial dos executados, mormente em relação a Rogério Fachin, que 

reside e ou trabalha em outra comarca, pugnando o que de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54537 Nr: 562-91.2018.811.0035

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Umbelina Rosa da Silva Gomes, Maria Aparecida Gomes 

Correa, Sebastião Corrêa Rodrigues, LAZARO DA SILVA GOMES, 

DEUSELENE SILVA GOMES DE SOUZA, JOAQUIM GASPAR DE SOUZA, 

CÉLIO DA SILVA GOMES, SELMA DA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CUSTÓDIO GOMES DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ALICE ARAUJO 

FORTUNATO - OAB:18711, ANA ALICE ARAUJO FORTUNATO - 

OAB:18711/O, EVANDRO CORREA CARVALHO - OAB:22430/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista, os documentos juntados pela parte autora à ref.17 defiro 

o benefício de assistência judiciária gratuita aos autores. Anote-se.

No mais, considerando a informação trazida aos autos quanto a 

necessidade de venda de bens do de cujus, para o pagamento de 

despesas com o inventário extrajudicial, intime-se a requerente para que 

colacione aos autos orçamento do cartório e do engenheiro sobre as 

despesas do inventário, prazo 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 Às providências.

______________________________

Lener Leopoldo da Silva Coelho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 40881 Nr: 1607-38.2015.811.0035

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOWER MAX TEIXEIRA FARIA, JULIANA 

CARDOSO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, KISIA SANTOS LIMA - OAB:94296

 DECISÃO.

Vistos em correição.

 Considerando que a sentença proferida na ref. 284 não foi alterada pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme acordão 

da Apelação acostado à ref. 314, DETERMINO as seguintes providências:

A) Expedição de guia de execução definitiva para os réus HOWER MAX 

TEIXEIRA FARIA e JULIANA CARDOSO DE OLIVEIRA, observando os 

termos da sentença;

B) Proceda-se com novo cálculo de pena atualizado em favor dos réus;

C) Seja lançado o nome dos réus no rol dos culpados, bem como 

providencie-se o registro dos antecedentes criminais;

D) Oficie-se à Justiça Eleitoral em atenção ao art. 15, III da Constituição 

Federal;

E) Calculem-se as custas processuais e a multa, e intimem-se os réus 

para efetuarem o pagamento, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

remessa de cópia da denúncia, da sentença, do trânsito em julgado, da 

conta, suas intimações e não pagamento ao Procurador da Fazenda 

Estadual para a inscrição na dívida ativa e a consequente execução.

Cumpra-se conforme determina a CNGC, oficiando os órgãos de praxe.

Após a expedição das referidas guias de execução, ante ao pedido 

expresso dos réus às refs. 292 e 315 dos autos, DETERMINO desde já a 

remessa com as cautelas de estilo do executivo de pena da ré JULIANA 

CARDOSO DE OLIVEIRA ao Juízo da Vara de Execuções Penais da 

Comarca de Marília/SP e do réu HOWER MAX TEIXEIRA FARIA ao Juízo da 

Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberlândia/MG, locais em que 

os réus irão cumprir suas reprimendas.

Ciência ao MPE e às defesas.

Após, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações legais.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.
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LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33538 Nr: 1934-51.2013.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sônia Siqueira Vichieti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC impulsiono este feito a parte autora para intimá-la do 

inteiro teor do despacho/decisão de fls. 306/309.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010001-92.2015.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR CARLOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA. Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. A parte promovente, embora devidamente intimada para a 

audiência de conciliação, deixou de comparecer e não apresentou 

qualquer justificativa (ID 6974041). Neste aspecto, qualquer justificativa 

quanto à impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser feito até 

a abertura dos trabalhos, ainda mais quando representada por advogado. 

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória e, 

nesse sentido, dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE - Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. Em 

caso de ausência da parte promovente, em qualquer das audiências, o 

artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a extinção do processo, vejamos: 

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. Pelo exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em consequência, condeno a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado nº 28, do FONAJE. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. P. R. I.C. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-59.2014.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

IRAIDES FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0016329A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA. Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. A parte promovente, embora devidamente intimada para a 

audiência de conciliação, conforme certidão de ID 11950209 deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa (ID 6973433). Neste 

aspecto, qualquer justificativa quanto à impossibilidade de comparecimento 

à audiência deve ser feito até a abertura dos trabalhos, ainda mais quando 

representada por advogado. No Juizado Especial a presença das partes 

nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe o Enunciado nº 20 

do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais: O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto. Em caso de ausência da parte promovente, 

em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a 

extinção do processo, vejamos: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. Pelo exposto, JULGO EXTINTO o 

presente feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. P. R. I.C. LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000051-13.2017.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEIA ROSA ALVES VICENTIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIR OLIVEIRA DA SILVA OAB - MS0010340A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS Nos termos da CNGC impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de designar Audiência de Conciliação para o dia 29 

de janeiro de 2019, às 14:00 horas. Alto Garças, 13 de dezembro de 2018. 

GERSON NUNES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA 

DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 - 

TELEFONE: (66) 34711559

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-54.2017.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ELEILSO LIMA LUCIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIR OLIVEIRA DA SILVA OAB - MS0010340A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS Nos termos da CNGC impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de designar Audiência de Conciliação para o dia 29 

de janeiro de 2019, às 15:00 horas. Alto Garças, 13 de dezembro de 2018. 

GERSON NUNES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA 

DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 - 

TELEFONE: (66) 34711559

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000002-69.2017.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIANA TEODORA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT0013815A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS Nos termos da CNGC impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de designar Audiência de Conciliação para o dia 29 

de janeiro de 2019, às 16:00 horas. Alto Garças, 13 de dezembro de 2018. 

GERSON NUNES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA 

DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 - 

TELEFONE: (66) 34711559

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 498 de 669



Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50110 Nr: 1968-73.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dener Vieira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Primeiramente, em relação ao pedido de revogação da preventiva, verifico 

que até o momento não houve alteração fática capaz de justificar a soltura 

do réu. Outrossim, a prisão cautelar perdura por pouco mais de 4 meses, 

não havendo falar em excesso de prazo. Até porque, considerando que o 

réu encontra-se preso em outra Comarca, a demora no trâmite processual 

está plenamente justificada. De mais a mais, nesta audiência foram 

ouvidas as testemunhas do caso, restando apenas o interrogatório para 

encerramento da instrução, cuja precatória será expedida ainda na data 

de hoje. Por fim, esclareço que a proximidade com o recesso forense não 

atrapalha o andamento deste processo, justamente por se tratar de réu 

preso. ANTE EXPOSTO, INDEFIRO o pedido da defesa e mantenho 

decretada a preventiva do réu. II – Expeça-se CARTA PRECATÓRIA com a 

finalidade de interrogar o réu. III – Com o retorno da CP, abra-se vista às 

partes para apresentação dos MEMORIAIS FINAIS, obedecendo à ordem e 

prazo legal. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA. Saem os presentes intimados. 

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 17712 Nr: 863-13.2008.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evolução Agro Comércio de Insumos 

Agropecuários LTDA-ME, Clovis Gilmar Gottens, Olimar Antônio Gottems, 

Solene Becker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB 16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 17712

Despacho

Primeiramente, considerando o acordo entabulado pelas partes, oficie-se 

ao departamento dos depósitos judiciais, determinando o cancelamento 

dos alvarás expedidos em favor do Banco do Brasil às fls. 158/160.

Após, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, juntarem 

cópia legível do acordo e informarem o destinatário e respectiva conta dos 

valores bloqueados via BACEN-JUD (fls. 138/140), uma vez que o acordo 

é omisso nesse ponto.

 Alto Taquari/MT, 12 de dezembro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 42645 Nr: 1480-55.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX JESUS FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6.358-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes, para que 

produzam seus efeitos legais, ficando resolvido o mérito, nos termos do 

art. 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Após o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se 

às baixas e anotações necessárias, e arquivem-se os autos, 

independentemente de nova determinação.

Custas pelo executado.

P.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 42399 Nr: 1358-42.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUE URBANO DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes, para que 

produzam seus efeitos legais, ficando resolvido o mérito, nos termos do 

art. 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Após o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se 

às baixas e anotações necessárias, e arquivem-se os autos, 

independentemente de nova determinação.

Custas pelo executado.

P.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 42647 Nr: 1482-25.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX JESUS FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6.358-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes, para que 

produzam seus efeitos legais, ficando resolvido o mérito, nos termos do 

art. 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Após o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se 

às baixas e anotações necessárias, e arquivem-se os autos, 

independentemente de nova determinação.

Custas pelo executado.

P.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49476 Nr: 1740-98.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNY ANTONIO KOCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o apelado para apresentação de contra razões no prazo de 15 

(quinze) dias. (art.1.010, §1º, CPC)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22761 Nr: 476-56.2012.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Petrobrás Distribuidora S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomáz - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO COSME PEREZ 

MELHADO - OAB:131390, JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - OAB:6998

 Defiro o pedido de Ref.16.

Autorizo a entrega dos originais de fls. 33/42 ao advogado da parte 

executada conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51852 Nr: 2781-03.2018.811.0092

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 499 de 669



 PARTE AUTORA: TRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Defiro à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita.

II - DEFIRO o pedido de guarda provisória do menor em favor da autora.

 III – INTIMEM-SE as profissionais do Juízo para realização de estudo 

psicossocial com a parte autora e o menor, no prazo de 15 dias, a serem 

juntados nos autos.

IV - Nos termos do artigo 334 e parágrafos do Código de Processo Civil e 

do Provimento nº 09/2016 do Conselho da Magistratura, determino a 

remessa deste feito ao Centro de Conciliação e Mediação.

V - CITE-SE e INTIME-SE a parte ré para que compareça à audiência 

acompanhada de advogado ou defensor público, consignando que o termo 

inicial para apresentação da contestação observará o disposto no artigo 

335 do CPC. Consigne ainda que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora, nos termos do artigo art. 344 do CPC.

VI - INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que 

comparecera à audiência, nos termos do artigo 334, §§ 3º e 9º do CPC. 

Caso seus interesses sejam defendidos pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública, intime-a pessoalmente.

VII - ADVIRTAM-SE as partes que o não comparecimento injustificado à 

audiência de conciliação/mediação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor do Estado, conforme prevê o § 8º do artigo 334 do CPC.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31030 Nr: 540-32.2013.811.0092

 AÇÃO: Representação Criminal->Representação Criminal->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paróquia São José e Nossa Senhora 

Aparecida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049/O-MT

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono 

estes autos com o fim de intimar o procurador da parte requerente a 

proceder a devolução dos autos em cartório, no prazo de 3 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51801 Nr: 2740-36.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUNES ALIMENTOS LTDA ME, SERGIO RICARDO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido liminar, sem prejuízo de reanalise 

do mesmo, após a instrução processual.Nos termos do artigo 334 e 

parágrafos do Código de Processo Civil e do Provimento nº 09/2016 do 

Conselho da Magistratura, determino a remessa deste feito ao Centro de 

Conciliação e Mediação. CITE-SE e INTIME-SE a parte ré para que 

compareça à audiência acompanhada de advogado ou defensor público, 

consignando que o termo inicial para apresentação da contestação 

observará o disposto no artigo 335 do CPC. Consigne ainda que não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pela parte autora, nos termos do artigo art. 344 do CPC. 

INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que 

comparecera à audiência, nos termos do artigo 334, §§ 3º e 9º do CPC. 

Caso seus interesses sejam defendidos pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública, intime-a pessoalmente.ADVIRTA-SE as partes que o 

não comparecimento injustificado à audiência de conciliação/mediação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor do Estado, conforme prevê o § 8º do 

artigo 334 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36693 Nr: 289-09.2016.811.0092

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Alto Taquari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em atendimento a determinação de ref. 4, que decorreu o prazo 

de 48 horas, sem qualquer manifestação das partes nos autos, razão pela 

qual serve o presente para intimar a parte requerente, por meio de seu 

procurador, a manifestar-se nos autos requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 31292 Nr: 379-27.2005.811.0084

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fredenilza Mendes de Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mautra Agrícola e Colonização S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Efraim Rodrigues Gonçalves - 

OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arley Gomes Gonçalves - 

OAB:12192/MT, Luciano Silles Dias - OAB:171939/SP

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial e, por 

conseguinte JULGO EXTINTO o feito, com julgamento de mérito nos termos 

do art. 487, inciso, I, do Código de Processo Civil.Ante o pedido do 

Ministério Publico (fl. 609) determino o envio de cópias da presente para a 

Delegacia de Polícia de Apiacás/MT com o objetivo de apurar o possível 

crime de falsidade ideológica ventilado na demanda.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os últimos em 10 % (dez por cento) sobre o valor 

da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC.Após o trânsito em 

julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o presente, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 36686 Nr: 942-45.2010.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelino Aparecido Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jack Sandro Menegali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Winter - OAB:11.470/MT, 

Eduardo Antunes Segato - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laudemar Pereira da Silva 

Junior - OAB:9415/MT

 DISPOSITIVODe todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O 

PEDIDO E EXTINGUO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fulcro nos arts. 487 I e 490 do CPC, para: DECLARAR NULO o contrato de 

compra de cessão de direitos possessórios entabulado entre as partes e 

sua respectiva escritura pública de transmissão de direitos possessórios 

(fls. 24/27), determinando a restauração ao status quo ante. Condeno o 
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requerido à devolução do valor pago pelo requerente, bem como, os 

valores gastos provenientes de escrituração, totalizando a quantia de R$ 

76.466,01 (setenta e seis mil quatrocentos e sessenta e seis reais e um 

centavo) devidamente atualizados, com juros de mora de 1% ao mês 

desde 06/10/2010, art. 398 CC e súmula 54 do STJ, e correção monetária 

pelo INPC desde o ato ilícito, ou seja, desde a data da celebração do 

negócio, 16/11/2009, súmula 43 do STJ. Condeno o requerido ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) à título de indenização por 

danos morais, devidamente atualizados, com juros de mora de 1% ao mês 

desde 06/10/2010, art. 398 CC e súmula 54 do STJ e correção monetária 

pelo índice INPC a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ .CONDENO, 

por fim, o requerido ao pagamento das custas e despesas judiciais e, em 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as 

anotações e baixas necessárias.Apiacás-MT, 05 de dezembro de 

2018.Tibério de Lucena BatistaJuiz de Direito.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18239 Nr: 1564-73.2007.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maura Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição da RPV/Precatório, juntados nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57911 Nr: 1944-52.2014.811.0038

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edinaides de Souza Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Wilson Todesco Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de abrir vistas ao autor para que 

no prazo legal manifeste no presente feito, em relação a Carta Precatória 

juntada nesta data, devidamente cumprida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27216 Nr: 665-36.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabeth Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição da RPV/Precatório, juntados nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50472 Nr: 279-69.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcineu Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Kleber Rodrigues - 

OAB:MT - 15.876, Izaias dos Santos Silva Junior - OAB:MT - 

11.849-B, Silvio José Columbano Monez - OAB:MT - 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição da RPV, juntada nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50371 Nr: 167-03.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cátia Aparecida Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para manifestarem, no prazo legal, acerca da 

expedição da RPV/Precatório, juntados nos autos na presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76649 Nr: 2291-80.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciene Vieira de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Soares Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311, Graciele Borges Maria - OAB:21.832, Luiz Nelson 

Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da Parte Autora para que proceda com o 

recolhimento das custas e despesas processuais referente à distribuição 

da Carta Precatória de citação Expedida a Comarca de São José dos 

Quatro Marcos-MT, devendo juntar aos autos as guias de recolhimento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12068 Nr: 261-92.2005.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAdO, ABF, MdCAdO, SCAdO, RdJV, JCAdO, SMAdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca do 

inteiro teor da petição/manifestação apresentada nos autos pela parte 

requerida, no dia 13/12/2018, ref. 9.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15059 Nr: 1021-07.2006.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair Jacinto de Carvalho, Vera Lucia Jacinto de 

Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca do 

inteiro teor da petição/manifestação apresentada nos autos pela parte 

requerida, no dia 13/12/2018, ref. 24.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 100702 Nr: 1758-87.2018.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:MT - 12669, Jackeline Oliveira da Silva - OAB:MT 

8310B, Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Católica Rainha da 

Paz - Fcarp - OAB:, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO PENAL em que, por pendente, DESIGNO AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO para o dia 17 de dezembro de 2018, às 14h, e DETERMINO 

que intime o(s) réu(s), dando-lhe ciência de que o processo seguirá sem a 

presença do(a) acusado(a) que deixar de comparecer a qualquer ato sem 

motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar 

o novo endereço ao Juízo - CPP, art. 367 -, requisitando-o(s) caso 

encontre(m) recolhido(s)/preso(s) na Cadeia Pública local – CPP, art. 399, 

§ 1º; CNGC, art. 1.388 e ss. -, seu(s) Advogado(s)/Defensor Público, bem 

como a(s) testemunha(s) arrolada(s), expedindo carta precatória em caso 

de eventuais residentes em outras Comarcas, a qual deverá ser instruída 

com as peças necessárias – CPP, art. 222; CNGC, art. 1.359 e ss..

Igualmente, intime/comunique o(a) representante do Ministério Público e, se 

for o caso, o(s) querelante(s) e o(s) assistente(s).

A(s) testemunha(s) deverá(ão) ser advertida(s) de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-á à condução coercitiva, 

com auxílio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no CPP, bem como estará(ão) sujeito(a, os, as) ao crime de 

desobediência e ao pagamento de custas da(s) diligência(s) – CPP, arts. 

218, 219 e 458.

Ademais, a CNGC, art. 1.385, orienta que “A parte, independentemente de 

determinação judicial, deverá ser intimada para falar sobre a testemunha 

não encontrada e que por ela tenha sido arrolada”, providência que deve 

ser realizada pela Secretaria.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 104463 Nr: 3438-10.2018.811.0038

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weverton Miranda Teofilo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Luiz Pinto da Silva 

- OAB:14856-O

 (...) .Foi juntado aos autos o ofício n. 16/2018, oriundo do Instituto de 

Defesa Agropecuária de Mato Grosso – INDEA –, informando que o 

Assentamento Chico Mendes está situado no município de São José dos 

Quatro Marcos-MT.Compulsando os autos, verifico que o local do crime foi 

na Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT, sendo o magistrado 

competente, portanto, para decidir sobre isso.Nesses termos: 

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO 

EM FLAGRANTE DELITO. CONSUMAÇÃO DO CRIME EM OUTRO ESTADO 

DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO LOCAL. DECLINAÇÃO. 

DECISÃO ACERTADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, DO CPP. PEDIDO DE 

RELAXAMENTO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. 

ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESSA PARTE, DENEGADA. I-Código 

Processual Penal adotou a teoria do resultado, ao dispor, em seu art. 70, 

que será competente para processar e julgar a infração o foro do lugar em 

que ocorreu a consumação do delito. O delito de roubo se consuma no 

momento em que o agente obtém a posse da coisa subtraída, ainda que 

temporariamente, desde que cessada a violência, revelando-se, por tal 

motivo, acerta a decisão da autoridade judiciária que recebeu a 

comunicação da prisão em flagrante, declinando da competência para o 

Juízo do local onde o crime se consumou. Precedentes do STJ. 

II-Impossível o conhecimento do pedido de relaxamento da prisão em 

flagrante delito por Juiz incompetente, ainda que os réus venham a ser 

presos na comarca sob sua jurisdição. III-Writ conhecido em parte e, 

nessa parte, denegada a ordem. Decisão unânime. - TJ-PE - HC: 185659 

PE 238200900005450, Relator: Alderita Ramos de Oliveira, Data de 

Julgamento: 20/05/2009, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 95.Isso 

posto e porque apenas na data da prisão estava respondendo em 

substituição legal, o que não ocorre hoje, DECLINO da competência para o 

juízo local onde o crime consumou, a hipótese São José dos Quatro 

Marcos-MT.Ciência às defesas e representante do Ministério Público.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12162 Nr: 352-85.2005.811.0038

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAdS, RRdS, SRdS, IRG, IRG, IdSL, PAdS, IRdS, IRdS, 

ORdS, MRdS, ERdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Marcos da Silva Borges - OAB:8039-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o valor atualizado excede a 60 (sessenta) salários 

mínimos, exigindo a expedição de precatório, intimo a parte autora para 

que informe se tem interesse em renunciar ao excedente a fim de 

expedição de RPV.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-68.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000135-68.2018.8.11.0038 REQUERENTE: ALICE BERNADETE PARRA 

MERINO REQUERIDO: BANCO BMG Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO - rito da Lei n. 9.099/1995 - cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual – Lei n. 

9.099/1995, arts. 5º e 6º; CPC, art. 333/NCPC, art. 373; Lei n. 8.078/90, art. 

6º, VIII -, prevendo a Lei n. 9.099/1995, art. 32, que “Todos os meios de 

prova moralmente legítimos, ainda que não especificados em lei, são 

hábeis para provar a veracidade dos fatos alegados pelas partes”. A 

inversão do ônus da prova não exime que a parte autora faça em relação 

aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance - art. 333, 

I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, transferindo para a parte adversa apenas 

aquelas em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas, à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regra comum – 

CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário. A inversão do ônus da prova com base no art. 

6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, decorre da hipossuficiência da parte para 

trazer provas outras e verossimilhança de suas alegações, bem como se 

baseia na necessidade de estabelecer o equilíbrio da relação jurídica, fato 

que não é absoluto ou exime o beneficiado de juntar aos autos os 

documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e 

independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 

333, II/NCPC, art. 373, II -, bem como aquelas decorrentes do ônus da 

inversão. Dessarte, já realizada a audiência de conciliação sem acordo 

entre as partes e apresentadas as manifestações, DETERMINO que as 

INTIME, na pessoa do(s) advogado(s) – caso existente(s) -, para que 

esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a 

designação da AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, especificando objetivamente 

as provas que pretendam produzir nessa, pois possível ao magistrado 

“limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou 

protelatórias” – Lei n. 9.099/1995, art. 33, parte final -, ou o JULGAMENTO 

IMEDIATO A LIDE. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 
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respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas as 

provas, volte-me concluso. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 25 de novembro de 2018 - 22:23:57. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-68.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000135-68.2018.8.11.0038 REQUERENTE: ALICE BERNADETE PARRA 

MERINO REQUERIDO: BANCO BMG Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE CONHECIMENTO - rito da Lei n. 9.099/1995 - cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual – Lei n. 

9.099/1995, arts. 5º e 6º; CPC, art. 333/NCPC, art. 373; Lei n. 8.078/90, art. 

6º, VIII -, prevendo a Lei n. 9.099/1995, art. 32, que “Todos os meios de 

prova moralmente legítimos, ainda que não especificados em lei, são 

hábeis para provar a veracidade dos fatos alegados pelas partes”. A 

inversão do ônus da prova não exime que a parte autora faça em relação 

aos fatos constitutivos de seu direito que estão ao seu alcance - art. 333, 

I, do CPC/NCPC, art. 373, I -, transferindo para a parte adversa apenas 

aquelas em que há hipossuficiência de produção pelo consumidor ou 

diante de peculiaridades da causa relacionadas, à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos da regra comum – 

CPC, art. 333/NCPC, art. 373 -, bem como à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário. A inversão do ônus da prova com base no art. 

6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, decorre da hipossuficiência da parte para 

trazer provas outras e verossimilhança de suas alegações, bem como se 

baseia na necessidade de estabelecer o equilíbrio da relação jurídica, fato 

que não é absoluto ou exime o beneficiado de juntar aos autos os 

documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e 

independem da parte adversa, que deve trazer aos autos as da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – CPC, art. 

333, II/NCPC, art. 373, II -, bem como aquelas decorrentes do ônus da 

inversão. Dessarte, já realizada a audiência de conciliação sem acordo 

entre as partes e apresentadas as manifestações, DETERMINO que as 

INTIME, na pessoa do(s) advogado(s) – caso existente(s) -, para que 

esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a 

designação da AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, especificando objetivamente 

as provas que pretendam produzir nessa, pois possível ao magistrado 

“limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou 

protelatórias” – Lei n. 9.099/1995, art. 33, parte final -, ou o JULGAMENTO 

IMEDIATO A LIDE. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas as 

provas, volte-me concluso. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 25 de novembro de 2018 - 22:23:57. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000341-19.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR INACIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

PROCESSO n. 1000341-19.2017.8.11.0038 Valor da causa: R$ 10.150,77 

ESPÉCIE: [PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: CLAUDEMIR INACIO DE SOUZA Endereço: Rua das Palmeiras, S/N, 

Jardim do Brás, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: Núcleo Cidade de Deus, s/n, 

S/N, 4 andar do Prédio Novo, Vila Yara, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 02/05/2019 Hora: 17:30. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARAPUTANGA, 13 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000341-19.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR INACIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

PROCESSO n. 1000341-19.2017.8.11.0038 Valor da causa: R$ 10.150,77 

ESPÉCIE: [PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: CLAUDEMIR INACIO DE SOUZA Endereço: Rua das Palmeiras, S/N, 

Jardim do Brás, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: Núcleo Cidade de Deus, S/N, 4 

andar do Prédio Novo, Vila Yara, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 02/05/2019 Hora: 17:30. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARAPUTANGA, 13 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000324-80.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA ANTONIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000324-80.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ZILDA ANTONIA DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que foi REQUERIDO 

pela parte reclamante ZILDA ANTONIA DE SOUZA a DESISTÊNCIA DOS 

PEDIDOS/AÇÃO. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. A desistência do prosseguimento do processo, corolário do 

princípio da disponibilidade, consiste na abdicação do status alcançado 

pelo autor após o ajuizamento da demanda, o qual é perfeitamente 

possível. Compete à parte analisar a conveniência ou não de prosseguir 

com a ação judicial, dispondo do direito que lhe é garantido 

constitucionalmente – CRFB/88, art. 5º, XXXV -, observados os requisitos 

da legislação e, diversamente do procedimento comum ordinário, no 

Juizado Especial Cível é prescindível a anuência/consentimento da parte 

adversa para o reconhecimento/homologação da desistência. Nesses 

termos, Enunciado n. 90 do FONAJE, aprovado no XVI Encontro – Rio de 

Janeiro/RJ, e a sua nova redação aprovada em 2015, in verbis: “A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento”. “NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO 

90 - A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”. Isso posto e tendo em 

vista a manifestação expressa da parte reclamante ZILDA ANTONIA DE 

SOUZA, ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, 

EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO 

RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 158, parágrafo único, e art. 267, 

VIII/NCPC, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII e § 5º. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas 

necessárias e arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, 

§ 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas hipóteses de desistência a 

Intimação da parte adversa. P. Cumpra. Araputanga-MT, 24 de novembro 

de 2018 - 12:33:44. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000324-80.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA ANTONIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000324-80.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ZILDA ANTONIA DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que foi REQUERIDO 

pela parte reclamante ZILDA ANTONIA DE SOUZA a DESISTÊNCIA DOS 

PEDIDOS/AÇÃO. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. A desistência do prosseguimento do processo, corolário do 
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princípio da disponibilidade, consiste na abdicação do status alcançado 

pelo autor após o ajuizamento da demanda, o qual é perfeitamente 

possível. Compete à parte analisar a conveniência ou não de prosseguir 

com a ação judicial, dispondo do direito que lhe é garantido 

constitucionalmente – CRFB/88, art. 5º, XXXV -, observados os requisitos 

da legislação e, diversamente do procedimento comum ordinário, no 

Juizado Especial Cível é prescindível a anuência/consentimento da parte 

adversa para o reconhecimento/homologação da desistência. Nesses 

termos, Enunciado n. 90 do FONAJE, aprovado no XVI Encontro – Rio de 

Janeiro/RJ, e a sua nova redação aprovada em 2015, in verbis: “A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento”. “NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO 

90 - A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária”. Isso posto e tendo em 

vista a manifestação expressa da parte reclamante ZILDA ANTONIA DE 

SOUZA, ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, 

EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO 

RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 158, parágrafo único, e art. 267, 

VIII/NCPC, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII e § 5º. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas 

necessárias e arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, 

§ 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas hipóteses de desistência a 

Intimação da parte adversa. P. Cumpra. Araputanga-MT, 24 de novembro 

de 2018 - 12:33:44. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-69.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FLAVIO LOPES LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

PROCESSO n. 1000273-69.2017.8.11.0038 Valor da causa: R$ 37.000,00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, DIREITO DO CONSUMIDOR, COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CITAÇÃO, ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MANOEL FLAVIO LOPES LEAL 

Endereço: SEM DENOMINAÇÃO, 900, CIDADE ALTA, ARAPUTANGA - MT - 

CEP: 78260-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO SA 

Endereço: RUA CASTELO BRANCO, 215, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - 

CEP: 78260-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 09/05/2019 Hora: 13:00 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARAPUTANGA, 13 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-94.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MIRCIA DE SOUZA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO 

PROCESSO n. 1000282-94.2018.8.11.0038 Valor da causa: R$ 10.222,22 

ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MIRCIA DE 

SOUZA TEIXEIRA Endereço: rua ceara, 05, indefinido, INDIAVAÍ - MT - 

CEP: 78295-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. 

Endereço: BANCO BRADESCO, 3445, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3445, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 21/02/2019 

Hora: 15:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes 

deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ARAPUTANGA, 13 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 
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na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000151-22.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

WESLAINE PATRICIA DOS SANTOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR MAIA OAB - MT24319/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTE DE CASTRO OAB - GO49185 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade do RECURSO INOMINADO interposto 

nos autos. Diante disso, INTIMO a parte recorrida para, querendo, 

apresentar contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-52.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

IONIZIA LEONINA PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que os REQUERIDOS deixaram o prazo transcorrer in 

albis.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-69.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FLAVIO LOPES LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE 

ALMEIDA COSTA FILHO PROCESSO n. 1000273-69.2017.8.11.0038 Valor 

da causa: R$ 37.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO DO CONSUMIDOR, 

COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA, CITAÇÃO, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: MANOEL FLAVIO LOPES LEAL Endereço: SEM DENOMINAÇÃO, 

900, CIDADE ALTA, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO SA Endereço: RUA CASTELO 

BRANCO, 215, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO do pólo passivo, para, querendo, 

responder a ação no prazo legal, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento, assim como a INTIMAÇÃO para comparecer à 

audiência de conciliação designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 09/05/2019 Hora: 13:00, a ser realizada na sede deste juízo, no 

endereço acima indicado. ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARAPUTANGA, 13 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-94.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MIRCIA DE SOUZA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE 

ALMEIDA COSTA FILHO PROCESSO n. 1000282-94.2018.8.11.0038 Valor 

da causa: R$ 10.222,22 ESPÉCIE: [ABATIMENTO PROPORCIONAL DO 

PREÇO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: MIRCIA DE SOUZA TEIXEIRA Endereço: rua ceara, 05, 

indefinido, INDIAVAÍ - MT - CEP: 78295-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCO S.A. Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, nº 3445, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 Senhor(a): REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. A presente carta, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a citação de Vossa 

Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra 

disponibilizado no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas, bem 

como a sua intimação para comparecer à audiência de conciliação 
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designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: ARAPUTANGA 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 21/02/2019 Hora: 15:30, a ser 

realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. ADVERTÊNCIA: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais ARAPUTANGA, 13 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-04.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DRUMOND GRUPPI OAB - SP0163781A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE 

ALMEIDA COSTA FILHO PROCESSO n. 1000288-04.2018.8.11.0038 Valor 

da causa: R$ 5.000,00 ESPÉCIE: [PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO, 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: SERGIO CORREA Endereço: 

Rua Treze, 29, Centro, INDIAVAÍ - MT - CEP: 78295-000 POLO PASSIVO: 

Nome: BOA VISTA SERVICOS S.A. Endereço: AVENIDA TAMBORÉ, 267, 

Edif. Canopus C. Alphaville, TAMBORÉ, BARUERI - SP - CEP: 06460-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO do pólo passivo, para, querendo, 

responder a ação no prazo legal, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento, assim como a INTIMAÇÃO para comparecer à 

audiência de conciliação designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 28/02/2019 Hora: 13:30 , a ser realizada na sede deste juízo, no 

endereço acima indicado. ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARAPUTANGA, 13 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-86.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALVERINDO JOSE VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE 

ALMEIDA COSTA FILHO PROCESSO n. 1000289-86.2018.8.11.0038 Valor 

da causa: R$ 34.123,32 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: ALVERINDO JOSE VIANA Endereço: Rua Limiro Rosa Pereira, 188, 

Santo Antônio, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 POLO PASSIVO: 

Nome: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Endereço: AVEIDA CASTELO 

BRANCO, 261, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Nome: RN 

COMERCIO VAREJISTA S.A Endereço: Avenida Castelo Branco, 261, 

Centro, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Nome: LOSANGO 

PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 

3508, - DE 3271/3272 AO FIM, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-300 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO do pólo passivo, para, 

querendo, responder a ação no prazo legal, conforme despacho e 
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documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento, assim como a INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência de conciliação designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/02/2019 Hora: 14:00, a ser realizada na sede 

deste juízo, no endereço acima indicado. ADVERTÊNCIA: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ARAPUTANGA, 13 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Arenápolis

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 13/2018 - DF -,PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO 

AO CADASTRO DE RESERVA DE CONCILIADORES PARA O CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA – CEJUSC – 

COMARCA DE ARENÁPOLIS

* O Edital n° 13/2018 - DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

 

EDITAL Nº. 15/2018 - Torna público nos termos do item 7.32.26 – 

Provimento 05/2015 e Edital n. 003/2018-DF, a relação das entidades com 

cadastro regular, que requisitaram habilitação com a finalidade de obter 

recursos financeiros oriundos das prestações pecuniárias, das 

composições civis, das transações penais e suspensão condicional do 

processos realizados no Fórum desta Comarca, à saber:

* O Edital n° 15/2018 - DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 74056 Nr: 4540-06.2018.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE GARCIA SALES, Espólio de João Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcindino Guerino Gomes, João Nunes 

Pinheiro, Zilma Fenix da Silva, Maria do Carmo Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER MEDEIROS DE MOURA - 

OAB:14142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que não há nos autos documento hábil a comprovar o 

valor real dos imóveis rurais, INTIME-SE a parte autora na pessoa de seu 

patrono para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

apresentando aos autos o ITR das propriedades de matriculas 10.084, 

10.506 e 10.083, ou outro documento hábil a comprovar o valor atual das 

propriedades, sob pena de indeferimento da peça inaugural.

2. Após, conclusos.

As providências.

Marina Carlos França

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60261 Nr: 2494-78.2017.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAdSL, LRdS, PdAC, IAX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Aparecida da Silva - 

OAB:17.549 - MT, BRUNA APARECIDA DA SILVA - OAB:17549/O, Eder 

Pereira de Assis - OAB:8066/MT, ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:22.786-O, LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - OAB:23652/O, 

VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - OAB:24551/O

 (....) III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a 

pretensão punitiva estatal contida na denúncia para (i) CONDENAR os 

acusados ROGÉRIO AMORIM DE SOUZA LEAL, vulgo “Bode”, “Jogador” 

ou “Índio”, PAULO DE ALMEIDA CANIÇA, vulgo “Boquinha” e ISAQUE 

AMARILIA XAVIER, como incursos nas penas do art. 157, §2º, I, II e IV, do 

Código Penal e art. 158, §3º, do Código Penal, na forma do art. 70 do 

Código Penal, e (ii) ABSOLVER, com fulcro no art. 386, VII, do Código de 

Processo Penal, os denunciados ROGÉRIO AMORIM DE SOUZA LEAL, 

vulgo “Bode”, “Jogador” ou “Índio”, PAULO DE ALMEIDA CANIÇA, vulgo 

“Boquinha” e ISAQUE AMARILIA XAVIER da imputação do crime descrito 

no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, bem como (iii) ABSOLVER o 

denunciado LUCAS RIBEIRO DA SILVA, vulgo “Passo Triste” de todas 

imputações constantes na denúncia.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72063 Nr: 3578-80.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTÁVIO GREGÓRIO DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:22786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611, Maria Nathaly Velasco S. Marques - OAB:23959/0 

MT

 Uma vez que não houve autocomposição, bem como já fora apresentado 

contestação pela demandada, INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, manifeste e/ou requerer o que 

entedender de direito, nos termo do art. 335, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66905 Nr: 1007-39.2018.811.0026

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 
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Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jilmara Lima Viveiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: elias bernardo souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando erro na digitalização do documento constante à fl. 55, 

INTIME-SE a parte autora através do seu advogado para que proceda com 

as providências para regularização do documento no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47758 Nr: 697-38.2015.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Marilândia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo Mendes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Anastácio Chaves - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos Almeida 

Benevides - OAB:8159-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ARNALDO SILVA 

ARAÚJO, para devolução dos autos nº 697-38.2015.811.0026, Protocolo 

47758, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 73932 Nr: 4473-41.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI PEREIRA CAMACHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Santo Afonso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Déborah Barbosa Camacho - 

OAB:11335/MT, MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS - OAB:13900/mt, 

RODRIGO NUSS - OAB:16509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Cobrança Tributária c/c 

pedido de Tutela Provisória de Urgência de natureza antecipada e 

Repetição de Indébito ajuizada por VANDERLEI PEREIRA CAMACHO em 

face do MUNICÍPIO DE SANTO AFONSO, ambos devidamente qualificados.

Com a inicial vieram os documentos as págs. 12/26.

Pois bem. Em consulta ao Sistema Apolo verifica-se o ajuizamento em 

duplicidade destes autos com os autos de n° 4472-56.2018.811.0026 

(73931), restando assim configurada a litispendência.

Destarte, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, nos termos do disposto no art. 485, inciso I e V, 

do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos.

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PJE”,

P. I. Cumpra.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 73941 Nr: 4479-48.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Santo Afonso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NUSS - OAB:16509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE os pedidos 

iniciais, nos termos do art. 332 do CPC, e o faço com RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.CONDENO 

a requerente ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor das 

causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ônus, todavia, sob condição 

suspensiva de exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos (CPC, art. 98, § 

3º), eis que DEFIRO o beneficio da assistência judiciária 

gratuita.Transitada esta em julgado, certifique-se e ARQUIVEM-SE os 

autos, com as anotações e baixas de estilo.Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PJE”,P. I. Cumpra.Marina Carlos 

FrançaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68615 Nr: 1813-74.2018.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON SOUZA PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto e tendo em vista a manifestação expressa da parte 

requerente, ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, 

JULGO EXTINTA A DEMANDA/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

CPC, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII, e REVOGO liminar deferida a 

ref. 11.Custa, se houver, pela parte autora.Ausente penhora/arresto 

efetivada nos autos, deixo deferir o pedido levantamento e demais 

relacionados à constrição de bens.Transitada em julgado ou na hipótese 

de renúncia do prazo recursal, proceda com as baixas necessárias e 

ARQUIVE.DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na 

Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIME-SE. CUMPRA-SE.Às providências.Marina Carlos 

FrançaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 73934 Nr: 4475-11.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID BRANDELERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Santo Afonso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Déborah Barbosa Camacho - 

OAB:11335/MT, RODRIGO NUSS - OAB:16509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE os pedidos 

iniciais, nos termos do art. 332 do CPC, e o faço com RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.CONDENO 

a requerente ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor das 

causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ônus, todavia, sob condição 

suspensiva de exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos (CPC, art. 98, § 

3º), eis que DEFIRO o beneficio da assistência judiciária 

gratuita.Transitada esta em julgado, certifique-se e ARQUIVEM-SE os 

autos, com as anotações e baixas de estilo.Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PJE”,P. I. Cumpra.Marina Carlos 

FrançaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 73940 Nr: 4478-63.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Miranda da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Santo Afonso
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NUSS - OAB:16509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE os pedidos 

iniciais, nos termos do art. 332 do CPC, e o faço com RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.CONDENO 

a requerente ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor das 

causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ônus, todavia, sob condição 

suspensiva de exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos (CPC, art. 98, § 

3º), eis que DEFIRO o beneficio da assistência judiciária 

gratuita.Transitada esta em julgado, certifique-se e ARQUIVEM-SE os 

autos, com as anotações e baixas de estilo.Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PJE”,P. I. Cumpra.Marina Carlos 

FrançaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 73945 Nr: 4480-33.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA 

E SILVA - OAB:24365/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Destarte, diviso que a necessidade de maior dilação probatória, ante 

a falta de convicção trazida pelas provas juntadas autos, evidencia a falta 

de preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de evidência, 

razão pela qual INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

(...) CITE-SE a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil.Em seguida, caso na contestação 

sejam arguidas preliminares, fato impeditivo ou modificativo do direito do 

autor, INTIME-O para réplica.Sem prejuízo, NOMEIO como perito-médico, 

independentemente de compromisso, o Dr. Arlan de Azevedo Ferreira, 

CRM-MT 1.444, com endereço à Rua Singapura, número 427, Casa 06, 

Condomínio Malibu Park, CEP 78430-000, na cidade de Cuiabá/MT, telefone 

(065) 9.9981-9047, para responder os quesitos apresentados pelas 

partes.DESIGNO o dia 13 de abril de 2019, as 13h00min, para realização 

da perícia médica, a ser realizada no prédio do Fórum desta 

Comarca.Consoante Resolução do Conselho da Justiça Federal e em 

decorrência da complexidade da perícia, (...) .O respectivo laudo deverá 

ser apresentado no prazo de em 20 dias (CPC, arts. 466 e 474). Faculto 

às partes, dentro do prazo de cinco dias, a indicação de assistentes 

técnicos (cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não 

indicados.INTIMEM-SE as partes a comparecerem na data designada pelo 

perito, independentemente de nova conclusão. Caso as partes não tenham 

apresentado os quesitos, intimem-nas para os apresentarem no prazo de 

10 (dez) dias.Apresentado o resultado da perícia, INTIMEM-SE as partes 

para, no prazo de 05 dias, manifestarem nos autos.Como quesitos do 

Juízo, o expert deverá responder: (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 73931 Nr: 4472-56.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI PEREIRA CAMACHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Santo Afonso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Déborah Barbosa Camacho - 

OAB:11335/MT, RODRIGO NUSS - OAB:16509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE os pedidos 

iniciais, nos termos do art. 332 do CPC, e o faço com RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.CONDENO 

a requerente ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor das 

causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ônus, todavia, sob condição 

suspensiva de exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos (CPC, art. 98, § 

3º), eis que DEFIRO o beneficio da assistência judiciária 

gratuita.Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, 

com as anotações e baixas de estilo.Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PJE”,P. I. Cumpra.Marina Carlos FrançaJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 73960 Nr: 4490-77.2018.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neucireno Francisco Gomes, Nelio Gaklik Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA DALLA ROSA 

BITTENCOURT - OAB:22097/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Desta forma, DETERMINO a intimação do embargante para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE a peça inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias,1.retificando o valor da causa, que deverá corresponder ao valor da 

execução e para declarar o valor que entende devido, juntando memória 

de cálculo;2.juntando aos autos os documentos pessoais de Nélio Gaklik 

Junior, comprovante de endereço e procuração;3.comprovando a alegada 

hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c 

art. 99, §2º, CPC ou recolher as devidas custas processuais,sob pena do 

cancelamento da distribuição ou, ainda, a rejeição da matéria concernente 

a excesso de execução nos termos do art. 917, § 4º, II, do CPC.Se 

recolhida as custas processuais, REMETAM-SE os autos ao cartório 

distribuidor.Oportunamente, certifique-se e tornem-me os autos 

conclusos.CUMPRA-SE.As providências.Marina Carlos FrançaJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66903 Nr: 1006-54.2018.811.0026

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jilmara Lima Viveiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: elias bernardo souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para autorizar que 

JILMARA VIVEIROS MATTAR proceda o levantamento dos valores devidos 

ao servidor falecido NARRED VALADARES MATTAR.Sem custas e 

despesas processuais, ante a gratuidade da justiça a eles concedida. 

Sem verba honorária.EXPEÇA-SE competente alvará judicial. Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e cautela de 

estilo.DECLARO a presente sentença PUBLICADA com a entrega na 

Escrivania. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. 

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69627 Nr: 2334-19.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Moreira da Costa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 1. INDEFIRO o pedido realizado pela parte requerente, notadamente 

quando esta foi devidamente intimada através da sua procuradora 

constituída, conforme publicação realizada no dia 26/07/2018 (fl. 30) – DJE 

n. 10.302 – e 01/10/2018 (fl. 65) – DJE n. 10.348 -.

 Há de se ressaltar que a ausência da parte autora e das suas 

testemunhas acarreta tão somente a preclusão ao direito de produção de 
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prova testemunhal, não havendo qualquer prejuízo ao bem da vida 

almejado.

2. APENSEM-SE estes autos ao processo de numeração única 

2334-19.2018.811.0026 – cód. 69627.

3. Encerrada a instrução processual, CONCEDO o prazo comum de 10 

(dez) dias para apresentação de memoriais finais.

Com a juntada ou certificando-se eventual decurso de prazo, TORNEM os 

autos conclusos para sentença.

 Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

Juíza de Direito:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64534 Nr: 4815-86.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Assunção Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Orestes Katica

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - 

OAB:21482/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 19. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 300 e 305, ambos do 

Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR EM 

CARÁTER ANTECEDENTE, a fim de determinar que o requerido JOÃO 

ORESTE KATIKA providencie, no prazo de 30 (trinta) dias, o 

Georreferenciamento e seu registro junto a matricula 5.278, bem como o 

desmembramento da área objeto do contrato anexado as págs. 15/19, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Anexe ao 

mandado à cópia do contrato.20. CITE-SE e INTIME-SE o requerido para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, contestar o pedido e indicar as provas que 

pretende produzir (art. 306, CPC), advertindo-o de que, em não sendo 

contestado o pedido, os fatos presumir-se-ão aceitos - art. 307, CPC.21. 

Considerando que na inicial já consta o pedido principal, deixo de 

determinar a intimação do autor nos moldes do art. 308, CPC.22. Cumprida 

as determinações supra, certifique-se o necessário e tornem-me os autos 

conclusos.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.As providências.Marina Carlos 

FrançaJuiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71376 Nr: 3253-08.2018.811.0026

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16165

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 istos.

 1. Cuida-se de ação de interdição ajuizada por ALTAMIRA MARIA RIBEIRO 

em face de RAULINDA DE SOUZA MATOS.

Com a inicial (fls. 01/05), vieram os documentos às fls. 06/12.

Recebida a inicial (fls. 17/18), deferiu-se o pedido de tutela provisória.

Contestação por negativa geral apresentada nesta data.

Neste ato, as partes apresentaram alegações finais remissivas sendo que 

o Ministério Público opinou pela procedência da ação.

É o relato do essencial. Fundamento e decido.

2. Entendendo que o feito se encontra devidamente instruído não havendo 

necessidade de produção de outras provas a não ser aquelas já juntada 

aos autos, vislumbro caso de julgamento antecipado da lide.

Não havendo preliminares e nem outros pormenores, passa-se, desde 

logo, ao mérito da demanda.

Trata-se de pedido de interdição formulado pela requerente, uma vez que 

a requerida, não possui condições de gerenciar e reger seus atos e bens, 

ou seja, sua vida civil.

Com a redação dada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 

13.146/2015), dita o Código Civil em seu art. 1.767:

Art. 1767. Estão sujeitos a curatela:

I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem 

exprimir sua vontade; (grifo nosso)

Diante dos documentos acostado aos autos, com especial atenção ao 

laudo médico de fl. 09, tenho que a sua incapacidade para os atos da vida 

civil restou fatidicamente comprovada.

Deste modo, o pedido se encontra de acordo com o disposto nos artigos 

1.767 e seguintes do Código Civil e artigo 747 do Código de Processo Civil 

de 2015, devendo ser deferido.

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e, por 

consequência, DECRETO A INTERDIÇÃO de ALTAMIRA MARIA RIBEIRO, 

qualificada nos autos, nomeando-lhe curadora, RAULINDA DE SOUZA 

MATOS, devendo esta assinar termo de curatela, incumbindo-lhe de 

assistir o interditado em todos os atos de sua vida civil.

Inscreva-se a sentença no Registro de Pessoas Naturais e publique-se no 

órgão oficial por 03 (três) vezes, com intervalos de 10 (dez) dias, 

constando do edital o nome do interditado e da curadora, a causa da 

interdição, além dos limites da curatela, nos moldes do artigo 755, § 3º, do 

Código de Processo Civil de 2015, expedindo-se o competente Alvará de 

Curatela.

EXPEÇA-SE TERMO DE CURATELA DEFINITIVA.

Sem custas, ante a gratuidade da justiça concedida às fls. 18/19.

Cientifique-se as partes e o Ministério Público.

 4. Pelos serviços prestados, ARBITRO o equivalente a 01 (um) URH a 

advogada Isabela Amaral Ferreira, a ser suportado pela Fazenda Pública 

Estadual.

As partes renunciam ao prazo recursal.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64534 Nr: 4815-86.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Assunção Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Orestes Katica

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - 

OAB:21482/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado da parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

recolher os valores devidos a título de diligência do sr. Oficial de justiça a 

fim de que se dê cumprimento da ordem de citação/intimação expedido no 

bojo dos presentes autos.

Saliento que os valores devidos deverão ser pagos mediante o 

recolhimento de guia a ser emitida junto ao site do tribunal de justiça na 

rede mundial de computadores (www.tjmt.jus.br) no link de emissão de 

guia de diligência, devendo, ao fim, encaminhar o comprovante do depósito 

por intermédio petição nos autos respectivos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010236-52.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NILLEY MACEDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010236-52.2016.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

12.000,00 POLO ATIVO: Nome: NILLEY MACEDO DA SILVA Endereço: Rua 

D, S/N, CENTRO, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: 
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Nome: BANCO BRADESCARD S.A Endereço: , 206, - DE 3552/3553 AO 

FIM, Centro, CUIABÁ - MT - CEP: 78020-270 ESPÉCIE: [INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 13 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000497-09.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA MARQUES DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO(A))

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000497-09.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

283,36 POLO ATIVO: Nome: SILMARA MARQUES DE MOURA Endereço: 

Travessa do Ouro, S/n, Centro, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, 

3475, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78005-908 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificada, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 13 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000497-09.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA MARQUES DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO(A))

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000497-09.2018.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

283,36 POLO ATIVO: Nome: SILMARA MARQUES DE MOURA Endereço: 

Travessa do Ouro, S/n, Centro, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO, 

3475, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78005-908 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificadas, do 

inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da 

sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do 

recorrente. 2. É necessária a assistência de Advogado ou Defensor 

Público para interpor Recurso Inominado. ARENÁPOLIS, 13 de dezembro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000301-73.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000301-73.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

18.740,00 POLO ATIVO: Nome: JOSE THADEU DE MACEDO Endereço: Rua 

João de Souza Leal, s/n, vila rica, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO SA Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima 

qualificada, para ciência do retorno dos autos da 2ª Instância. 

ARENÁPOLIS, 13 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000301-73.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000301-73.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

18.740,00 POLO ATIVO: Nome: JOSE THADEU DE MACEDO Endereço: Rua 

João de Souza Leal, s/n, vila rica, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO SA Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima qualificada, 

para ciência do retorno dos autos da 2ª Instância. ARENÁPOLIS, 13 de 

dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010061-24.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA HENRIQUE DIAS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010061-24.2017.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

2.277,67 POLO ATIVO: Nome: R. J. SILVESTRE CALCADOS - ME 

Endereço: Avenida Prefeito Caio, 177-E, Centro, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 POLO PASSIVO: Nome: JANAINA HENRIQUE DIAS Endereço: 

Rua NORTE, 22, FUNDO DA ANTIGA GELONI, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - 

MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, NOTA 

PROMISSÓRIA]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificada, para 

no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora, de 

propriedade do executado, sob pena de extinção do feito nos termos do 

art. 53, § 4º da Lei 9.099/95. ARENÁPOLIS, 13 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010266-24.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON RODRIGUES DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010266-24.2015.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

15.760,00 EXEQUENTE Nome: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO EXECUTADO: NILSON RODRIGUES DA COSTA Endereço: Rua 

AUGUSTO DE MORAES, SN, BELA VISTA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA (156) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão do Oficial 

de Justiça. ARENÁPOLIS, 13 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-14.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VASCO TEIXEIRA NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 8010008-14.2015.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

294,00 POLO ATIVO: Nome: VASCO TEIXEIRA NETO Endereço: Zona Rural 

Fazenda Café Brasil, KM 6, MT 160, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 

POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: Avenida PREFEITO CAIO, 529, CENTRO, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. ARENÁPOLIS, 13 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 79017 Nr: 4133-08.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/O

 Vistos etc.

A audiência de instrução e julgamento/interrogatório designada para o dia 

14/12/2018 restará prejudicada, tendo em vista a ausência justificada do 

Promotor de Justiça, consoante informado à ref. 57. Assim, redesigno a 

audiência para o dia 31 de janeiro de 2019, às 09h30min.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste Juízo.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 57660 Nr: 1032-65.2015.811.0088

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OYJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ALEXANDRE RUBIO DE 

SOUZA - OAB:19462/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 Vistos etc.

A audiência de conciliação designada para o dia 13/12/2018 restará 

prejudicada, tendo em vista a ausência justificada do Promotor de Justiça, 

consoante informado à ref. 95. Assim, redesigno a audiência para o dia 07 

de fevereiro de 2019, às 17h40min.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste Juízo.

Comunique-se ao Juízo Deprecante.

 Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

 Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 78456 Nr: 3750-30.2018.811.0088

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARRA DA TIJUCA MADEIRA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE 

EMPREENDIMENTOS DA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE DE 

MATO GROSSO, SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inc. VIII do CPC JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.Deixo de condenar a parte 

impetrante ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 10, 

inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso. Descabida a 

condenação em honorários advocatícios, em razão do que dispõe o art. 

25, da Lei 12.016/09. Não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 56068 Nr: 101-62.2015.811.0088

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNI JOSÉ ZEFERINO, MUNICÍPIO DE 

ARIPUANÃ ESTADO DE MATO GROSSO, TEODORA INACIO ZEFERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathália Moreno Pereira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:10298, JESSICA VALERIA FERREIRO - OAB:12074/O

 Vistos.

 Em consonância com o parecer ministerial, intime-se a requerida Teodora 

Inácio Zeferino, por sua advogada, para que se manifeste, em 05 (cinco) 

dias, sobre o teor da manifestação ministerial retro.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62931 Nr: 2570-47.2016.811.0088

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, MARTA 

NEVES DOS ANJOS, JOSE LEANDRO NEVES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Alexandre Lima Lentisco - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso em face do Município de Aripuanã.

 O pedido de antecipação de tutela foi deferido. A parte requerida foi 

devidamente citada e apresentou contestação.

 As partes declararam que não desejam a produção de outras provas.

 Assim, considerando os novos documentos apresentados pela parte 

requerida, intimem-se para apresentação de alegações finais, no prazo da 

lei (art. 19, da Lei nº. 7.347/85 c/c art. 364, §2º, CPC).

 Após, conclusos para sentença.

 Cumpra-se. Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 41115 Nr: 1507-60.2011.811.0088

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE SCHIMANSKI, CELSO SCHIMANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEANE CRISTINE TOLARDO DALLE ORE, 

ROGERIO MARCIO TOLARDO, AGROPECUÁRIA RIOS JUMA E GUARIBA 

LTDA, SAMUEL TOLARDO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZABETE SCHIMAINSKI - 

OAB:13597/ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B, JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:14.904/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Impugnação ao Valor da Causa proposta por ANDRÉ 

SCHIMAINSKI e CELSO SCHIMAINSKI em desfavor de JEANE CRISTINE 

TOLARDO DALLE ORE, ROGÉRIO MÁRCIO TOLARDO, SAMUEL TOLARDO 

JUNIOR e AGROPECUÁRIA RIOS JUMA E GUARIBA LTDA.

Aduzem os autores, em síntese, que o montante atribuído como valor da 

causa não obedeceu à norma processual vigente. Afirmam que o valor de 

R$ 1.800.000,00, atribuído à causa na ação de interdito proibitório (41090), 

está além do adequado. Alegam, ainda, que a parte autora não juntou 

qualquer documento hábil que justificasse o valor outrora atribuído.

 Ao final, requereram a redução do valor atribuído à causa para R$ 

700.000,00 (setecentos mil reais).

Juntou documento.

 Os requeridos se manifestaram às fls. 24/28.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

 Compulsando os autos da ação de interdito proibitório proposta pelos ora 

requeridos, verifico que estes pretendem coibir qualquer conduta dos 

autores, que importe ameaça nos lotes 22 e 35 do imóvel rural denominado 

Fazenda Tolardo, localizada neste município, tendo sido atribuída à causa 

o valor de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais).

É cediço que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico 

que se pretende auferir com a demanda, o que, no presente caso, 

equivale ao valor dos imóveis rurais cuja posse se pretende proteger.

No entanto, verifico que os autores/impugnantes não se desincumbiram do 

ônus probatório, vez que não produziram qualquer elemento de prova hábil 

a demonstrar que o valor atribuído à causa não corresponda ao valor 

venal dos imóveis rurais.

De mais a mais, embora os requerentes tenham juntado aos autos o ITR de 

fls. 12, tal documento, se refere tão somente ao lote 22, em discussão na 

ação principal.

Dessa forma, restou claro que os autores não instruíram o incidente com 

documentos hábeis a justificar a redução do valor da causa.

 Ora, segundo dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

incumbia aos requerentes o ônus da prova de suas alegações.

 Segundo ensina Luiz Guilherme Marinoni:

“A norma que distribui o ônus da prova (art. 373, CPC) tem uma dupla 

finalidade no processo civil brasileiro contemporâneo. Serve como guia 

para as partes, funcionando, assim, como uma regra de instrução, com o 

que visa estimular as partes à prova de suas alegações e a adverti-las 

dos riscos que correm ao não prová-las. Serve ainda como um guia para o 

juiz, no que aparece como uma regra de julgamento, a fim de que o órgão 

jurisdicional, diante de uma situação de dúvida invencível sobre as 

alegações de fato da causa, possa decidi-la sem arbitrariedade, 

formalizando o seu julgamento com a aplicação do art. 373, CPC.” (Novo 

Código de Processo Civil Comentado – 2 ed. rev., atual. e ampl. – São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 470).

Nesse sentido transcrevo o julgado do Egrégio Tribunal do Estado de Mato 

Grosso:

TJMT-0095537) APELAÇÃO CÍVEL - INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO 

VALOR DA CAUSA - PRESUNÇÃO DE SINCERIDADE DO PEDIDO - NÃO 

DEMONSTRAÇÃO CONTRÁRIA PELO IMPUGNANTE - JUSTIÇA GRATUITA 

DEFERIDA - SENTENÇA IRRETOCÁVEL - DECISÃO MANTIDA. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em se tratando de impugnação ao valor da 

causa em incidente separado, o recurso cabível é o de apelação, segundo 

a Lei de Regência. 2. O artigo 4º da Lei 1.050/50, não colide com o artigo 

5º, LXXIV, da Constituição Federal, bastando à parte, para que obtenha o 

benefício da assistência judiciária, a simples afirmação de pobreza, até 

prova em contrário. (STF, 1ª. Turma, RE nº 207.382-2/RS, Ministro ILMAR 

GALVÃO, j. 22.04.1997). (RT-748/172). 3. Não conseguindo o impugnante 

demonstrar o que se pretendia, ônus que lhe competia, de rigor é a 

manutenção da decisão fundamentada de primeiro grau que deferiu a 

prestação jurisdicional gratuita. 4. O fato de ter diversas execuções, 

registros negativos junto a órgãos de restrição de crédito, quando o 

bastante para presumir que o impugnado não está bem de sua saúde 

financeira, albergando o deferimento da prestação jurisdicional gratuita, 

não se confundindo com possível existência de bens materiais, aspectos 

distintos e inconciliáveis ao que se pretende. (Apelação nº 

0014095-22.2014.8.11.0015, 2ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Sebastião de 

Moraes Filho. j. 19.10.2016, DJe 27.10.2016).

Destarte, tendo em vista que os requerentes não comprovaram de maneira 
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satisfatória os fatos alegados, inexistem motivos que demonstrem a 

necessidade da alteração do valor atribuído à causa.

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, resolvendo o 

mérito.

 Sem honorários, por tratar-se de mero incidente processual.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e traslade-se cópia para o feito 

em apenso.

 Em seguida, desapensem-se e arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78980 Nr: 4109-77.2018.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCSR–SC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSG–M, RSG, EPDS, RDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS 

- OAB:2930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autor para recolhimento da complementação da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça certificada na ref. 23.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 75236 Nr: 1651-87.2018.811.0088

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO BORGES DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANMAR SANTYAGO ALVES 

AMORIM SANTOS - OAB:21910/O - MT

 Vistos etc.

A audiência admonitória designada para o dia 12/12/2018 restará 

prejudicada, tendo em vista a ausência justificada do Promotor de Justiça, 

consoante informado à ref. 23. Assim, redesigno a audiência para o dia 08 

de maio de 2019, às 14h30min.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste Juízo.

 Intime-se o recuperando, advertindo-o da necessidade de comparecer ao 

ato acompanhado de advogado.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 54141 Nr: 786-06.2014.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI WIRTI JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON PEREIRA DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que o feito já foi sentenciado às fls. 29, cumpra-se 

integralmente a sentença proferida, certificando o trânsito em julgado e, 

posteriormente, arquivando o feito, com as cautelas de praxe.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72918 Nr: 127-55.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILSON ALEXANDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 Assim, como não verifico a existência de qualquer causa excludente de 

ilicitude ou culpabilidade, de modo que, ausente qualquer das hipóteses do 

artigo 397 do Código de Processo Penal que possa levar à absolvição 

sumária do acusado, dou prosseguimento ao feito.Designo a data de 18 de 

julho de 2019, às 15h30min, para a audiência de Instrução e Julgamento, 

oportunidade em que as testemunhas arroladas tempestivamente pelas 

partes serão ouvidas, sendo que o denunciado será interrogado ao 

término da instrução, depois de inquiridas todas as testemunhas, nos 

termos do artigo 400 do mesmo Diploma Legal, para que lhe seja 

possibilitada o efetivo exercício de autodefesa.Justifico a data em razão 

da lotada pauta de audiências deste Juízo. Intimem-se o acusado, as 

testemunhas de acusação e defesa, bem como o defensor 

constituído.Ciência ao Ministério Público.Desde já, determino a expedição 

de carta precatória para oitiva de eventuais testemunhas residentes em 

outras Comarcas.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 79277 Nr: 4342-74.2018.811.0088

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIA DA CONCEIÇÃO ROBERTO DE ALMEIDA, 

ROBERTO LOPES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e DECRETO o divórcio de CÉLIA DA CONCEIÇÃO 

ROBERTO DE ALMEIDA e ROBERTO LOPES DE ALMEIDA. E, em 

consequência, julgo extinto o processo, com exame de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. A requerente 

voltará a usar o nome de solteira, CÉLIA DA CONCEIÇÃO 

ROBERTO.Custas remanescentes pelas partes.Ciência ao Ministério 

Público.Após o trânsito em julgado, expeçam-se os mandados e ofícios 

que se fizerem necessários para a averbação junto aos ofícios 

competentes, certifique-se e arquive-se o processo, com as anotações e 

ba i xas  de  es t i l o .Pub l i que -se .  Reg i s t re - se .  I n t imem-se . 

Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 80758 Nr: 5230-43.2018.811.0088

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Ana Paula 

de Jesus Barbosa, Edmilson Balbino Silva, Josefa Aprigio Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICO REGIS DE 

CAMPOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer a homologação de 

Acordo Extrajudicial firmado ANA PAULA DE JESUS BARBOSA, 

EDMILSON BALBINO SILVA e JOSEFA APRIGIO SILVA, em favor da 

criança H. E. de J. S.

De acordo com aludido instrumento, as partes dispuseram sobre questões 

de natureza familiar, como alimentos, guarda e visitas.

As partes acordaram que a guarda da criança será exercida pelos avós 

paternos Sra. Josefa e Sr. Edmilson. A genitora exercerá seu direito e 

dever de convivência.

As partes dispensaram os alimentos.

É o relatório. Decido.

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

III - homologar:

(...)
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b) a transação;

O acordo apresentado é válido e regular.

HOMOLOGO, por sentença, para que opere seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo formalizado pelas partes, declarando EXTINTA a presente ação, 

o que faço com resolução do mérito (art. 487, inc. III, b, do NOVO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL), determinando a baixa devida nos registros 

correspondentes, cabendo à gestora judiciária formalizar o elenco de 

diligências pertinentes, a tudo certificando, com as cautelas de praxe.

Sem custas, ante a natureza da ação.

Ciência ao Ministério Público.

 Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se o processo e dando-se 

as baixas devidas.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 80922 Nr: 5337-87.2018.811.0088

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, MARIA DO 

SOCORRO DE AMORIM, José Edgar Ribeiro Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICO REGIS DE 

CAMPOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer a homologação de 

Acordo Extrajudicial firmado MARIA DO SOCORRO DE AMORIM e JOSÉ 

EDGAR RIBEIRO ALVES, em favor da criança M.E.A.A.

De acordo com aludido instrumento, as partes dispuseram sobre questões 

de natureza familiar, como alimentos, guarda e visitas.

O genitor se compromete a pagar a título de alimentos ao filho, o importe de 

16% (dezesseis por cento) do salário mínimo vigente, correspondente a 

quantia de R$ 152,64 (cento e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro 

centavos), até o dia 10 (dez) de cada mês, devendo ser pago mediante 

depósito em conta poupança n° 00006813-1, operação 13, agência 3435, 

Caixa Econômica Federal, de titularidade da genitora, mais 50% (cinquenta 

por cento) das despesas extraordinárias.

Acordaram que a guarda da criança será exercida pela genitora. O genitor 

exercerá seu direito e dever de convivência.

É o relatório. Decido.

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

III - homologar:

(...)

b) a transação;

O acordo apresentado é válido e regular.

HOMOLOGO, por sentença, para que opere seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo formalizado pelas partes, declarando EXTINTA a presente ação, 

o que faço com resolução do mérito (art. 487, inc. III, b, do NOVO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL), determinando a baixa devida nos registros 

correspondentes, cabendo à gestora judiciária formalizar o elenco de 

diligências pertinentes, a tudo certificando, com as cautelas de praxe.

Sem custas, ante a natureza da ação.

Ciência ao Ministério Público.

 Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se o processo e dando-se 

as baixas devidas.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 79596 Nr: 4517-68.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO PAIVA - OAB:23620/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.Designo o dia 

11 de abril de 2019, às 14h, para audiência de conciliação, instrução e 

julgamento.Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste 

Juízo.Cite-se a parte requerida e intime-se a parte autora a fim de que 

compareçam na audiência designada, acompanhados de seus 

procuradores e de suas testemunhas, importando a ausência da parte 

requerida em confissão e revelia, e a da parte autora em arquivamento do 

pedido (Lei nº 5.478/68, art. 7o).Conste do mandado de citação que se 

não for feito acordo, a defesa deverá ser oferecida na própria audiência, 

seguindo-se a instrução, tudo na forma do disposto nos arts. 9º e 10 da 

Lei de Alimentos (Lei nº 5.478/68).Intimem-se. Diligências 

necessárias.Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 39250 Nr: 1956-52.2010.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALICE COLETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Juhas Jorge - 

OAB:24.680-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro em parte os requerimentos da exequente de fls. 37/38 e determino:

1. Expeça-se Alvará de Levantamento da quantia depositada às fls. 36, 

em favor da parte exequente e na conta indicada na referida petição.

2. Intime-se a exequente para apresente cálculo do valor remanescente do 

débito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

3. Após a efetivação do levantamento do valor acima mencionado e da 

apresentação do cálculo, intime-se a executada, por carta, para que se 

manifeste quanto ao valor remanescente do débito, devendo requerer o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob as penas da lei.

 4. Quanto ao pedido de RENAJUD, a título de reforço da penhora, 

postergo a sua análise para após a manifestação da parte executada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55393 Nr: 1889-48.2014.811.0088

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON RUFINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Alexandre Lima Lentisco - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIANS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14.614

 Vistos etc.

A audiência de instrução designada para o dia 13/12/2018 restará 

prejudicada, tendo em vista a ausência justificada do Promotor de Justiça, 

consoante informado às fls. 99. Assim, redesigno a audiência para o dia 

08 de maio de 2019, às 15h00min.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste Juízo.

 Intime-se o advogado constituído do réu.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68109 Nr: 3156-14.2017.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JUÍZO FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 

JUÍNA/MT, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO CANDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO - OAB:11524

 Vistos etc. Devolva-se a carta precatória ao Juízo de Origem, 

consignadas as nossas homenagens, eis que cumprida a finalidade da 

carta precatória em questão. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sirva-se a cópia desta ata como ofício/precatória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 64863 Nr: 1014-37.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806

 Vistos etc.

 Inicialmente, SUSPENDO a instrução processual.

Ato contínuo, DETERMINO que a autoridade policial promova diligências no 

sentido de localização de Luan Riato, no prazo de 30 dias, para que 

aquele seja ouvido em Juízo na qualidade de testemunha informante.

Após, RETORNEM os autos conclusivos.

CUMPRA-SE. Expeça-se o necessário. Serve a presente decisão como 

(mandado/oficio/precatória).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65669 Nr: 1490-75.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21907/O

 Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

externada na denúncia para CONDENAR o réu JOSÉ DE OLIVEIRA, vulgo 

“TEQUINHO” nas penas do art. 217-A, caput, por duas vezes, na forma do 

art. 69, caput, ambos do Código Penal.[...], tendo em vista que se trata de 

delito cometido por duas vezes (concurso material), na forma do art. 69, 

caput, do Código Penal, restabeleço a pena em 20 (vinte) anos de 

reclusão.Nos termos do § 2º do artigo 387, incluído pela Lei n.º 

12.736/2012, o tempo de prisão provisória do acusado deve ser 

computado para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de 

pena.Depreende-se dos autos que o réu foi preso em 31/05/2017, 

permanecendo encarcerado até a presente data (12/12/2018), totalizando 

1 (um) ano, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de pena cumprida, 

remanescendo, assim, a pena de 18 (dezoito) anos, 05 (cinco) meses e 

19 (dezenove) dias de reclusão, razão pela qual torno a pena DEFINITIVA 

nesse patamar.Tratando-se de crime hediondo (Lei n.º 8.072/1990, art. 1º, 

VI) e, em observância ao disposto no art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, a 

pena deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado.Incabíveis a 

substituição por pena restritiva de direito e a suspensão condicional da 

pena (artigos 44, inciso I e 77, caput, ambos do Código Penal), em razão 

do quantum da pena aplicada.INDEFIRO ao condenado o direito de 

eventualmente recorrer em liberdade, já que ficou preso durante todo o 

trâmite processual e não houve alteração no cenário fático que 

justificasse a soltura do mesmo.[...].Fixo a título de honorários advocatícios 

ao advogado nomeado à ref.: 30 dos autos, Dr. Lucas Moreira Milhomem, 

OAB-MT 21.907/O, o importe de 10 (dez) URH’s, em razão da sua atuação 

na defesa do acusado, desde o início do processo até este momento de 

prolação desta sentença.P. I. C.Expeça-se o adequado, servindo a cópia 

desta sentença como o necessário mandado/carta/carta 

precatória/ofício/notificação/título executivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70484 Nr: 1057-37.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO NORBERTO DA COSTA, MARCOS 

VINICIUS DE ARAUJO, JOSE AIRTON DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Adriana Rodrigues 

Conti - OAB:21998-O, LUCAS MOREIRA MILHOMEM - OAB:21907/O, 

TIAGO JOSE LIPSCH - OAB:23383/O

 Vistos etc.[...], ao tempo em que REVOGO a prisão preventiva de Marcos 

Vinícius Araújo, aplico-lhe, com fulcro no artigo 319, do Código de 

Processo Penal, mediante compromisso, as seguintes medidas cautelares: 

a) CONFIRMAR/INFORMAR endereço, onde poderá ser encontrado, 

comunicando previamente ao Juízo eventual mudança;b) COMPARECER 

mensalmente, no período entre o 1º ao 5º dia útil, na Secretaria do Juízo 

onde estiver residindo, para informar e justificar suas atividades; c) NÃO 

SE AUSENTAR da Comarca onde estiver residindo, por mais de 15 

(quinze) dias, sem autorização prévia do Juízo, uma vez que a 

permanência é conveniente para a instrução criminal; d) NÃO INGERIR 

bebidas alcoólicas, NÃO FORNECER, NÃO TRAZER CONSIGO E NÃO 

FAZER USO de quaisquer substâncias com efeitos entorpecentes e, NÃO 

FREQUENTAR bares, boates, casas de tolerância (prostíbulos), locais de 

reputações duvidosas e festas em locais abertos ao público em geral;e) 

RECOLHER-SE em sua residência no período noturno, nos finais de 

semana e nos dias de folga, salvo por motivo previamente justificado e 

devidamente autorizado pelo Juízo ef) NÃO SE ENVOLVER em outro fato 

criminalmente ilícito.Advirto o acusado que as medidas cautelares ora 

aplicadas poderão ser, a qualquer momento, substituídas por prisão caso 

sejam descumpridas ou não se mostrarem suficientes à garantia da ordem 

pública, assim como revogadas se não se mostrarem necessárias durante 

a tramitação do processo, nos termos do artigo 282, § 4º, do Código de 

Processo Penal.[...].Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia 

desta decisão como o necessário (mandado/carta/carta 

precatória/ofício/notificação/termo de compromisso/alvará de soltura, se 

por outro motivo o denunciado Marcos Vinícius Araújo não estiver preso).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-96.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000123-96.2017.8.11.0100. REQUERENTE: MARINEIVA GONCALVES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Vistos 

etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Em análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto para 

julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as 

provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa 

dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação declaratória 

de inexistência de débitos c/c reparação por dano extrapatrimonial. 

Sustenta a parte autora que não possui qualquer relação jurídica com a 

parte ré; todavia, a mesma registrou seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito por dívida no valor de R$ 103,09, que considera indevida. 

Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que a demanda procede em parte. Tratando-se, in casu, de 

demanda sobre relações de consumo, deve ser aplicada à espécie as 

normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus 

probatório, providência perfeitamente admitida diante da hipossuficiência 

da parte Reclamante, a qual não é capaz de produzir prova do fato 

negativo, já que afirma não ter contratado com a Reclamada. Em sua 
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defesa, a ré argumenta que teria localizado uma linha móvel vinculada ao 

CPF da parte promovente, que originariamente seria na modalidade 

pré-paga, que posteriormente teria sido migrada para pós-paga. Esclarece 

que naquela modalidade não se formaliza contrato escrito. Assim, reportou 

a telas de seu sistema interno como meio de prova para demonstrar 

relação contratual com a parte autora. No entanto, não há qualquer 

reprodução dessas telas na inicial ou nos autos. Ainda que tivesse, não é 

o entendimento deste juízo como meio de prova (e da Turma Recursal 

também), eis que essas telas carecem de segurança, pois há 

possibilidade de livre inserção/alteração de dados unilateralmente pela 

promovida, detentora de tal sistema. Podem, quando muito, serem 

considerados meros indícios de relação comercial com o consumidor, a 

serem complementados ou confirmados por outros meios de prova mais 

robustos da efetiva contratação por ele, como, por exemplo, o contrato de 

adesão, cópia de seus documentos pessoais, ou gravação de 

atendimento, contendo anuência expressa à contratação de plano de 

telefonia móvel pós-pago ou migração para este, o que poderia dar 

amparo às suas alegações de que o débito seria exigível e legítimo. No 

entanto, verifica-se que a promovida sequer trouxe aos autos, elementos 

inequívocos que indiquem a existência de linha pré-paga em nome da parte 

autora. Menos ainda comprova que ele teria contratado a migração para a 

modalidade pós-paga, que gera faturas e pode acarretar restrição nos 

órgãos creditícios em caso de débitos, sendo este o caso em discussão 

neste feito. Independentemente de ser o caso de migração ou contratação 

direta do plano pós pago, em ambas situações por certo que deve ser 

contratado pelo consumidor, seja por escrito ou verbalmente, por meio de 

telefone. Mas por escrito não há prova, tampouco prova de que a 

migração ou contratação deu-se de forma verbal, por meio dos call 

centers da promovida (meio normalmente utilizado por ela nos casos de 

migração de plano), eis que não foi juntada qualquer gravação de 

atendimento nesse sentido. Assim, analisando os autos, constato inexistir 

prova suficiente de relação entre as partes que justifique a dívida lançada 

nos órgãos de proteção ao crédito, sendo forçoso concluir que a 

negativação de seu nome deu-se de forma indevida. Quanto ao dano 

moral, resta configurada a sua ocorrência, já que totalmente ilegítima a 

inscrição dos dados do demandante no cadastro de proteção ao crédito. 

Aliás, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o simples fato de 

ter incluído indevidamente o nome da demandante no cadastro dos maus 

pagadores é suficiente para a configuração do dano moral. Além disso, a 

jurisprudência pátria também é predominante no sentido de que o dano 

moral puro (in re ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a 

comprovação do ato lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de 

alguém nos cadastros de proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE RECONHECIDA NO 

ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO 

MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos 

casos de inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplente o dano moral é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 

16/8/2013) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no 

AgRg no AREsp 727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) Por outro lado, 

levando-se em conta que a indenização deve ser fixada de modo a não 

causar enriquecimento ilícito para aquele que a recebe, bem como, de 

conformidade com a condição econômica daquele que deve pagar, no 

presente caso, o pedido de indenização pleiteado na peça inicial deve ser 

acolhido em parte. Neste sentido, oportuno o julgado abaixo: A vítima de 

lesão a direito de natureza não patrimonial (Constituição da República, art. 

5º, incisos V e X) deve receber uma soma que lhe compense a dor e a 

humilhação sofridas, e arbitradas segundo as circunstâncias. Não deve 

ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva. (TJSP – 7ª C. – Ap. – 

Rel. Campos Mello – j. 30.10.91 – RJTJESP 137/187). (Destaquei). Se de 

um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento são, 

quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, 

a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a 

sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano, além das peculiaridades do caso concreto. No caso, 

esses elementos autorizam a fixação da quantia em R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), que considero mais justa e equânime ao presente caso, 

além de atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por 

fim, eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do 

CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de: 

a) DECLARAR a inexistência do débito apontado em nome da parte autora 

(R$ 103,09), e por consequência, a inexistência de vínculo jurídico entre 

as partes; devendo a reclamada proceder à imediata exclusão definitiva 

de seu nome nos cadastros de inadimplentes; b) CONDENAR a 

demandada ao pagamento da quantia de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, fixando, desde 

já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência 

deverá ser feita a partir do evento danoso (17/05/2016 – data da inclusão 

indevida) por se tratar de responsabilidade extracontratual, bem como a 

correção monetária pelos índices do INPC, com incidência a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ); E por consequência, o faço com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 22 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito
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Processo Número: 1000122-14.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON BERNARDES DOS REIS (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000122-14.2017.8.11.0100. REQUERENTE: ANDERSON BERNARDES DOS 

REIS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto 

para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto 

que as provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que 

dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o 

regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação 

declaratória de inexistência de débitos c/c reparação por dano 

extrapatrimonial. Sustenta a parte autora que não possui qualquer relação 

jurídica com a parte ré; todavia, a mesma registrou seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 102,46, que considera 

indevida. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a demanda procede em parte. Tratando-se, in 

casu, de demanda sobre relações de consumo, deve ser aplicada à 

espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a 

inversão do ônus probatório, providência perfeitamente admitida diante da 
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hipossuficiência da parte Reclamante, a qual não é capaz de produzir 

prova do fato negativo, já que afirma não ter contratado qualquer plano de 

telefonia com a Reclamada. Nesse contexto, a parte Ré não apresentou 

fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito alegado na inicial, 

não trazendo aos autos qualquer documento hábil a comprovar a 

contratação alegada por esta, tais como, por exemplo, o contrato de 

adesão, gravações de atendimento etc., bem como seus documentos 

pessoais, o que poderia dar amparo às suas alegações de que o débito 

seria exigível e legítimo. Em sua defesa, o promovido apenas se resumiu a 

argumentar contrariamente aos anseios da parte Reclamante. Reporta à 

existência de um contrato para alegar vínculo com o consumidor, mas tais 

documentos não foram juntados aos autos. Tampouco há prova de que a 

contratação tenha sido porventura, de forma verbal, por meio dos call 

centers da promovida (meio também utilizado por ela nos casos de 

aquisição de serviços telefônicos), eis que não foi juntada qualquer 

gravação de atendimento nesse sentido. Assim, analisando os autos, 

constato que a negativação de seu nome deu-se de forma indevida, já que 

não comprovada a existência de contrato entre as partes que justificaria a 

dívida lançada nos órgãos restritivos. Quanto ao dano moral, resta 

configurada a sua ocorrência, já que totalmente ilegítima a inscrição dos 

dados do demandante no cadastro de proteção ao crédito. Aliás, 

conforme entendimento jurisprudencial dominante, o simples fato de ter 

incluído indevidamente o nome da demandante no cadastro dos maus 

pagadores é suficiente para a configuração do dano moral. Além disso, a 

jurisprudência pátria também é predominante no sentido de que o dano 

moral puro (in re ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a 

comprovação do ato lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de 

alguém nos cadastros de proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE RECONHECIDA NO 

ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO 

MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos 

casos de inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplente o dano moral é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 

16/8/2013) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no 

AgRg no AREsp 727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) Por outro lado, 

levando-se em conta que a indenização deve ser fixada de modo a não 

causar enriquecimento ilícito para aquele que a recebe, bem como, de 

conformidade com a condição econômica daquele que deve pagar, no 

presente caso, o pedido de indenização pleiteado na peça inicial deve ser 

acolhido em parte. Neste sentido, oportuno o julgado abaixo: A vítima de 

lesão a direito de natureza não patrimonial (Constituição da República, art. 

5º, incisos V e X) deve receber uma soma que lhe compense a dor e a 

humilhação sofridas, e arbitradas segundo as circunstâncias. Não deve 

ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva. (TJSP – 7ª C. – Ap. – 

Rel. Campos Mello – j. 30.10.91 – RJTJESP 137/187). (Destaquei). Se de 

um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento são, 

quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, 

a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a 

sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano, além das peculiaridades do caso concreto. No caso, 

esses elementos autorizam a fixação da quantia em R$ 3.500,00, que 

considero mais justa e equânime ao presente caso, além de atender aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, eventual alegação 

da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é 

afastada considerando não ser aplicável ao microssistema dos Juizados 

Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: 

ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 

somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de 

expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os 

critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se 

aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 

diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Ante o exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos formulados 

na inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito apontado 

em nome do autor (R$ 102,46), e por consequência, a inexistência de 

vínculo jurídico entre as partes; devendo a reclamada proceder à imediata 

exclusão definitiva de seu nome nos cadastros de inadimplentes; b) 

CONDENAR a demandada ao pagamento da quantia de R$ 3.500,00 (três 

mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, fixando, 

desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja 

incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (10/01/2016 – data 

da primeira inclusão indevida) por se tratar de responsabilidade 

extracontratual, bem como a correção monetária pelos índices do INPC, 

com incidência a partir desta data (Súmula 362 do STJ); E por 

consequência, o faço com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido 

no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Às providências. BRASNORTE, 22 de julho 

de 2018. Juiz(a) de Direito
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JOAO BATISTA DA CONCEICAO (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000111-82.2017.8.11.0100. REQUERENTE: JOAO BATISTA DA 

CONCEICAO REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo 

encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I 

do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes para a solução 

da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios 

que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se 

de Ação declaratória de inexistência de débitos c/c reparação por dano 

extrapatrimonial. Sustenta a parte autora que não possui qualquer relação 

jurídica com a parte ré; todavia, a mesma registrou seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 23,94, que considera 

indevida. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a demanda procede em parte. Tratando-se, in 

casu, de demanda sobre relações de consumo, deve ser aplicada à 

espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a 

inversão do ônus probatório, providência perfeitamente admitida diante da 

hipossuficiência da parte Reclamante, a qual não é capaz de produzir 

prova do fato negativo, já que afirma não ter contratado com a Reclamada. 

Em sua defesa, a ré argumenta que teria localizado uma linha móvel 

vinculada ao CPF da parte promovente, que originariamente seria na 

modalidade pré-paga, que posteriormente teria sido migrada para 

pós-paga. Esclarece que naquela modalidade não se formaliza contrato 

escrito. Assim, reportou a telas de seu sistema interno como meio de 

prova para demonstrar relação contratual com a parte autora. No entanto, 

não há qualquer reprodução dessas telas na inicial ou nos autos. Ainda 

que tivesse, não é o entendimento deste juízo como meio de prova (e 

também da Turma Recursal), eis que essas telas carecem de segurança, 

pois há possibilidade de livre inserção/alteração de dados unilateralmente 

pela promovida, detentora de tal sistema. Podem, quando muito, serem 

considerados meros indícios de relação comercial com o consumidor, a 

serem complementados ou confirmados por outros meios de prova mais 
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robustos da efetiva contratação por ele, como, por exemplo, o contrato de 

adesão, cópia de seus documentos pessoais, ou gravação de 

atendimento, contendo anuência expressa à contratação de plano de 

telefonia móvel pós-pago ou migração para este, o que poderia dar 

amparo às suas alegações de que o débito seria exigível e legítimo. No 

entanto, verifica-se que a promovida sequer trouxe aos autos, elementos 

inequívocos que indiquem a existência de linha pré-paga em nome da parte 

autora. Menos ainda comprova que ele teria contratado a migração para a 

modalidade pós-paga, que gera faturas e pode acarretar restrição nos 

órgãos creditícios em caso de débitos, sendo este o caso em discussão 

neste feito. Independentemente de ser o caso de migração ou contratação 

direta do plano pós pago, em ambas situações por certo que deve ser 

contratado pelo consumidor, seja por escrito ou verbalmente, por meio de 

telefone. Mas por escrito não há prova, tampouco prova de que a 

migração ou contratação deu-se de forma verbal, por meio dos call 

centers da promovida (meio normalmente utilizado por ela nos casos de 

migração de plano), eis que não foi juntada qualquer gravação de 

atendimento nesse sentido. Assim, analisando os autos, constato inexistir 

prova suficiente de relação entre as partes que justifique a dívida lançada 

nos órgãos de proteção ao crédito, sendo forçoso concluir que a 

negativação de seu nome deu-se de forma indevida. Sustenta ainda a 

promovida, que pode ter ocorrido no presente caso, fraude praticada por 

terceiros estelionatários, argumentando por isso, que inexiste ato ilícito por 

ela praticado. Porém, a despeito de tal argumento, é inquestionável que 

razão não lhe assiste. Fraudes fazem parte do risco da atividade do 

fornecedor de serviço, devendo estes tomar medidas mais eficazes para 

evitá-las. Logo, o fato de terceiro, para romper o nexo de causalidade, 

precisa ser causa exclusiva para a ocorrência do dano, o que não 

aconteceu no presente caso. A orientação do STJ é no sentido de que o 

ato fraudulento por terceiro falsário constitui risco inerente à atividade 

comercial/empresarial e não elide a responsabilidade pelos danos daí 

advindos, à luz da Teoria do Risco empresarial (ou do negócio). Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO – EMPRESA DE TELEFONIA – 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA – 

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDA INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – RECURSO IMPROVIDO. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa 

para emergir o dever de indenizar. A empresa de telefonia que permite que 

terceiros contratem em nome do consumidor, mediante fraude, e insere o 

nome deste em órgão de proteção ao crédito, em razão do não pagamento 

da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano 

moral, na modalidade “in re ipsa”.(...) (TJMT - JUIZADOS ESPECIAIS, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, RECURSO INOMINADO N. 

0010071-26.2013.811.0066, RECORRENTE: NET SERVICOS DE 

COMUNICACAO S.A., RECORRIDA: MARCIA ROSA DOS SANTOS). Quanto 

ao dano moral, resta configurada a sua ocorrência, já que totalmente 

ilegítima a inscrição dos dados do demandante no cadastro de proteção ao 

crédito. Aliás, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o simples 

fato de ter incluído indevidamente o nome da demandante no cadastro dos 

maus pagadores é suficiente para a configuração do dano moral. Além 

disso, a jurisprudência pátria também é predominante no sentido de que o 

dano moral puro (in re ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a 

comprovação do ato lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de 

alguém nos cadastros de proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE RECONHECIDA NO 

ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO 

MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos 

casos de inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplente o dano moral é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 

16/8/2013) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no 

AgRg no AREsp 727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) Em que pese 

existirem outras restrições no nome da parte autora, não se aplica ao 

caso a Súmula 385 STJ, já que a mesma ajuizou demanda em face da 

outra empresa descrita no extrato de consulta de crédito, visando discutir 

as restrições feitas por esta – processo 1000110-97.2017.811.0100 (em 

face de Telefonica Brasil). Assim, conforme entendimento jurisprudencial, 

se a vítima de fraude cobra indenização por danos morais de várias 

instituições que negativaram seu nome indevidamente, em razão da 

fraude, deve o valor da indenização observar o reduzido grau do dano, já 

que há outras inscrições indevidas, evitando-se o enriquecimento indevido 

do ofendido. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE - 

DANO MORAL PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO DANO - 

SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE. - Age com negligência o 

cessionário de crédito que não confere de modo adequado os 

documentos comprobatórios da legitimidade do crédito adquirido e 

inscreve indevidamente o nome do suposto devedor em cadastro de 

inadimplentes. - É ilícita a inscrição em cadastro negativo de crédito 

decorrente de dívida inexistente. - Para a caracterização do dano moral, 

basta a negativação indevida, sendo desnecessária a demonstração do 

prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula nº 385 do STJ não deve ser 

aplicada no caso de as demais negativações do nome do requerente 

serem objeto de questionamento judicial. - A indenização por danos morais 

deve ser suficiente apenas para repará-los, pois a indenização se mede 

pela extensão dos danos, nos termos do art. 944, caput, do Código Civil. - 

Se a vítima de fraude cobra indenização por danos morais de vários 

estabelecimentos que negativaram seu nome indevidamente, em razão da 

fraude, deve o valor da indenização observar o reduzido grau do dano, já 

que há outras inscrições indevidas, evitando-se o enriquecimento indevido 

do ofendido. - Recurso provido em parte. (TJ-MG, Relator: Gutemberg da 

Mota e Silva, Data de Julgamento: 23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª 

CÂMARA CÍVEL) Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento são, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, além 

das peculiaridades do caso concreto (existência de outras restrições, 

mas que estão sendo discutidas judicialmente). No caso, esses elementos 

autorizam a fixação da quantia em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que, 

levando em conta as demais ações, considero mais justa e equânime ao 

presente caso, além de atender aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Por fim, eventual alegação da regra prevista no art. 

489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é afastada considerando não 

ser aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos 

enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o 

princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema 

dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou 

na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de: 

a) DECLARAR a inexistência do débito apontado em nome da parte autora 

(R$ 23,94), e por consequência, a inexistência de vínculo jurídico entre as 

partes; devendo a reclamada proceder à imediata exclusão definitiva de 

seu nome nos cadastros de inadimplentes; b) CONDENAR a demandada 

ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de 

indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 

1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do 

evento danoso (10/03/2015 – data da inclusão indevida) por se tratar de 

responsabilidade extracontratual, bem como a correção monetária pelos 

índices do INPC, com incidência a partir desta data (Súmula 362 do STJ); E 

por consequência, o faço com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte 

MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 
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9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 9 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-34.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CARILENE ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000056-34.2017.8.11.0100. REQUERENTE: CARILENE ALVES DE SOUZA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo 

encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I 

do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes para a solução 

da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios 

que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se 

de Ação declaratória de inexistência de débitos c/c reparação por dano 

extrapatrimonial. Sustenta a parte autora que não possui qualquer relação 

jurídica com a parte ré; todavia, a mesma registrou seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 110,90, que considera 

indevida. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a demanda procede em parte. Tratando-se, in 

casu, de demanda sobre relações de consumo, deve ser aplicada à 

espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a 

inversão do ônus probatório, providência perfeitamente admitida diante da 

hipossuficiência da parte Reclamante, a qual não é capaz de produzir 

prova do fato negativo, já que afirma não ter contratado com a Reclamada. 

Em sua defesa, a ré anexou telas de seu sistema interno como meio de 

prova para demonstrar relação contratual com a parte autora. No entanto, 

não é o entendimento deste juízo como meio de prova (e da Turma 

Recursal também), eis que essas telas são documentos unilaterais, 

havendo possibilidade de livre inserção/alteração de dados unicamente 

pela promovida, detentora de tal sistema, carecendo portanto, de 

segurança como prova. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE 

INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - ORIGEM 

DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - 

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - EXISTÊNCIA DE 

RESTRIÇÕES ANTERIORES - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. A parte 

recorrida não apresentou prova da origem do débito negativado, não se 

desincumbindo do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do direito da parte recorrente. 2. As telas sistêmicas juntadas à 

defesa são documentos produzidos unilateralmente e, portanto, 

inservíveis para prova da existência de relação jurídica contratual entre as 

partes. 3. Havendo outra anotação negativa preexistente em nome da 

parte recorrida em órgãos de proteção ao crédito, não resta configurado o 

dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ. 4. A multa por litigância de 

má-fé deve ser afastada, pois o simples fato de o autor deduzir sua 

pretensão em juízo, ainda que seu pedido não tenha sido acolhido, não o 

qualifica como litigante de má-fé, mormente porque não houve alegação 

falsa que pudesse induzir o juízo a erro. 5. Recurso conhecido e provido. 

(TJMT – processo 1002430-21.2016.8.11.0015 - VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/08/2018, Publicado no 

DJE 22/08/2018) Podem, quando muito, serem considerados meros indícios 

de relação comercial com o consumidor, a serem complementados ou 

confirmados por outros meios de prova mais robustos da efetiva 

contratação por ele, como, por exemplo, o contrato de adesão, cópia de 

seus documentos pessoais, ou gravação de atendimento, contendo 

anuência expressa à contratação do serviço, o que poderia dar amparo 

às suas alegações de que o débito seria exigível e legítimo. No entanto, 

verifica-se que a promovida sequer trouxe aos autos, elementos 

inequívocos que indiquem a existência de contratação em nome da parte 

autora, seja por escrito ou verbalmente, via telefone, por meio dos call 

centers da promovida (meio normalmente utilizado por ela nos casos de 

contratações), eis que não foi juntada qualquer gravação de atendimento 

nesse sentido. Não se nega a possibilidade da contratação de serviços de 

TV a cabo ocorrer por meio de “televendas”, tal como alega a promovida. 

No entanto, há que se ter ao menos, elementos que indiquem a anuência 

do consumidor para tanto (tal como a gravação da ligação telefônica), o 

que aqui não restou evidenciado. Assim, analisando os autos, constato 

inexistir prova suficiente de relação entre as partes que justifique a dívida 

lançada nos órgãos de proteção ao crédito, sendo forçoso concluir que a 

negativação de seu nome deu-se de forma indevida. Quanto ao dano 

moral, resta configurada a sua ocorrência, já que totalmente ilegítima a 

inscrição dos dados do demandante no cadastro de proteção ao crédito. 

Aliás, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o simples fato de 

ter incluído indevidamente o nome da demandante no cadastro dos maus 

pagadores é suficiente para a configuração do dano moral. Além disso, a 

jurisprudência pátria também é predominante no sentido de que o dano 

moral puro (in re ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a 

comprovação do ato lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de 

alguém nos cadastros de proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE RECONHECIDA NO 

ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO 

MORAL IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos 

casos de inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplente o dano moral é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 

16/8/2013) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no 

AgRg no AREsp 727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento são, 

quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, 

a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a 

sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como 

a extensão do dano, além das peculiaridades do caso concreto. No caso, 

esses elementos autorizam a fixação da quantia em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), que considero mais justa e equânime ao presente caso, além de 

atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, 

eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do 

CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Ante o exposto, JULGO 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de: 

a) DECLARAR a inexistência do débito apontado em nome da parte autora 

(R$ 348,64), e por consequência, a inexistência de vínculo jurídico entre 

as partes; devendo a reclamada proceder à imediata exclusão definitiva 

de seu nome nos cadastros de inadimplentes; b) CONDENAR a 

demandada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a 

título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora 

legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a 

partir do evento danoso (12/03/2014 – data da inclusão indevida) por se 

tratar de responsabilidade extracontratual, bem como a correção 

monetária pelos índices do INPC, com incidência a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ); E por consequência, o faço com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 
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art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 5 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-20.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PEREIRA GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WHIRLPOOL S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000281-20.2018.8.11.0100 Valor da causa: R$ 

11.448,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: VALDIR 

PEREIRA GUEDES Endereço: RUA GUAIRACA, 1819, FUNDOS DA 

INVIOLÁVEL, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 POLO 

PASSIVO: Nome: WHIRLPOOL S.A Endereço: AVENIDA 80 A, 777-, - ATÉ 

776/777- DISTRITO INDUSTRIAL, JARDIM VILAGE, RIO CLARO - SP - CEP: 

13506-095 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Brasnorte Data: 01/02/2019 Hora: 

12:15 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. BRASNORTE, 13 de dezembro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-45.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NOROESTE LTDA - EPP (REQUERENTE)

NOROESTE TORNEARIA E RECUPERACAO DE MAQUINAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

GUNDHER GOMES DUARTE OAB - RN15334 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON BARAGAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000150-45.2018.8.11.0100. REQUERENTE: AUTO PECAS NOROESTE 

LTDA - EPP, NOROESTE TORNEARIA E RECUPERACAO DE MAQUINAS 

LTDA - ME REQUERIDO: ELSON BARAGAO PROJETO DE SENTENÇA 

Chamo o feito à ordem. Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de Ação monitória, cujo procedimento é próprio e 

diferente do comum, estando previsto no NCPC em sua parte especial no 

Livro I, título III – dos procedimentos especiais; arts. 700 a 702. De outro 

norte, os Juizados Especiais visam à rápida solução dos litígios, e 

orientados pelos critérios da simplicidade, celeridade e economia 

processual, cujo procedimento é o previsto na Lei 9.099/95. Dessa forma, 

como a ação monitória possui rito especial e próprio, ela é incompatível 

com o rito dos juizados, sendo portanto, inviável seu processamento e 

tramitação perante este juízo. É o entendimento já pacificado em diversos 

Tribunais pátrios. A propósito: RECURSO INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA. 

PROCEDIMENTO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. ARTIGO 51, II, DA LEI 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA. (TJRS – Recurso cível n. 71007265291, Terceira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator Luís Francisco Franco, 

julgado em 23/11/2017). Além disso, temos o Enunciado 08 do FONAJE: 

ENUNCIADO 8 – As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais 

não são admissíveis nos Juizados Especiais. Com isso, diante da 

incompatibilidade da ação monitória com o rito previsto na Lei 9.099/95, 

inviável a manutenção do feito neste Juizado. Diante do exposto, nos 

termos do art. 51, inc. II, da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, tendo em vista a incompetência deste Juizado 

Especial. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 1o. de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000271-73.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NOROESTE LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILCIO DA SILVA GOMES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BRASNORTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE RUA 

CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VICTOR LIMA PINTO 

COELHO PROCESSO n. 1000271-73.2018.8.11.0100 Valor da causa: R$ 

3.158,50 ESPÉCIE: [INADIMPLEMENTO]->PETIÇÃO (241) POLO ATIVO: 

Nome: AUTO PECAS NOROESTE LTDA - EPP Endereço: Rua Tibaji, 1309, 

centro, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 POLO PASSIVO: Nome: 

NILCIO DA SILVA GOMES Endereço: Rua Arlindo Antonio Mayer, 460, 

Aeroporto, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A 
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INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

Brasnorte Data: 01/02/2019 Hora: 12:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. 

BRASNORTE, 13 de dezembro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-65.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS EGIDIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000084-65.2018.8.11.0100. REQUERENTE: LUIZ CARLOS EGIDIO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto 

para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto 

que as provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que 

dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o 

regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação 

declaratória de inexistência de débitos c/c reparação por dano 

extrapatrimonial. Sustenta a parte autora que não possui qualquer relação 

jurídica com a parte ré; todavia, a mesma registrou seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 183,59, que considera 

indevida. A promovida Bradesco arguiu ocorrência de prescrição, a qual 

desde logo afasto, pois o termo inicial do prazo não começa a partir da 

data da restrição como alega, e sim, a partir da ciência inequívoca do 

suposto dano, o que, segundo os elementos nos autos, deu-se em 

novembro/2017, data em que o extrato dos órgãos de proteção ao crédito 

foi emitido. Analisando os elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que a demanda procede em parte. Tratando-se, in 

casu, de demanda sobre relações de consumo, deve ser aplicada à 

espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a 

inversão do ônus probatório, providência perfeitamente admitida diante da 

hipossuficiência da parte Reclamante, a qual não é capaz de produzir 

prova do fato negativo, já que afirma não ter qualquer relação com a 

Reclamada. Nesse contexto, a parte Ré não apresentou fatos extintivos, 

modificativos ou impeditivos do direito alegado na inicial, não trazendo aos 

autos qualquer documento hábil a comprovar alguma contratação, tais 

como, por exemplo, o contrato de abertura de conta, de empréstimos ou 

financiamentos, gravações de atendimento etc., bem como seus 

documentos pessoais, o que poderia dar amparo às suas alegações de 

que o débito cobrado seria exigível e legítimo. Em sua defesa, o promovido 

apenas se resumiu a argumentar contrariamente aos anseios da parte 

Reclamante, não havendo qualquer elemento que evidencie algum vínculo 

entre as partes. Sem que isso fosse comprovado, o débito imputado à 

parte autora carece de legitimidade e exigibilidade, sendo a negativação 

portanto, indevida. Quanto ao dano moral, resta configurada a sua 

ocorrência, já que totalmente ilegítima a inscrição dos dados do 

demandante no cadastro de proteção ao crédito. Aliás, conforme 

entendimento jurisprudencial dominante, o simples fato de ter incluído 

indevidamente o nome da demandante no cadastro dos maus pagadores é 

suficiente para a configuração do dano moral. Além disso, a jurisprudência 

pátria também é predominante no sentido de que o dano moral puro (in re 

ipsa) independe de prova do prejuízo, bastando a comprovação do ato 

lesivo, tal como, a inscrição indevida do nome de alguém nos cadastros de 

proteção ao crédito. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA 

RECORRENTE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO. MODIFICAÇÃO. 

DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. 

AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. É firme a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "nos casos de inclusão 

indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplente o dano moral 

é presumido" (AgRg no AREsp 286.444/MG, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe 16/8/2013) 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AgRg no AREsp 

727.829/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015) Em que pese haver outra 

inscrição no nome do promovente, não há que se falar na aplicação da 

súmula 385 do STJ, pois a inscrição indevida feita pela promovida foi a 

primeira, e anteriormente àquele, conforme comprovado pelo extrato 

anexado com a inicial. Contudo, não há notícia de que a outra negativação 

esteja sendo discutida judicialmente, o que comporta redução do quantum 

indenizatório. Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento são, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano, além das peculiaridades do 

caso concreto, e o presente caso se tratar da primeira restrição 

questionada e demonstrada sua inexigibilidade. No caso, esses elementos 

autorizam a fixação da quantia em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que 

considero mais justa e equânime ao presente caso, além de atender aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, eventual alegação 

da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é 

afastada considerando não ser aplicável ao microssistema dos Juizados 

Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: 

ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 

somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de 

expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os 

critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se 

aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 
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diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Ante o exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos formulados 

na inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito apontado 

em nome do autor (R$ 183,59), e por consequência, a inexistência de 

vínculo jurídico entre as partes; devendo a reclamada proceder à imediata 

exclusão definitiva de seu nome nos cadastros de inadimplentes; b) 

CONDENAR a demandada ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais) a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros 

de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser 

feita a partir do evento danoso (20/04/2013 – data da inclusão indevida) 

por se tratar de responsabilidade extracontratual, bem como a correção 

monetária pelos índices do INPC, com incidência a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ); E por consequência, o faço com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo 

requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 18 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 24105 Nr: 337-51.2010.811.0100

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO RODRIGUES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZIRA FRONSTAK DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL ALVES - 

OAB:12422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ALMEIDA FREITAS - 

OAB:727/MT, Moacir Almeida Freitas Junior - OAB:MT - 9.674

 Vistos etc.

INDEFIRO o pedido da parte autora às fls. 93/94 dos autos, eis que é ônus 

da parte trazer ao feito os dados necessários ao regular andamento do 

mesmo.

Intime-se.

CUMPRA-SE, expedindo o adequado, se for o caso e, servindo a cópia 

deste despacho como o necessário mandado/notificação/ofício/carta 

precatória/carta.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38816 Nr: 1003-75.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA REWADI TSIHORIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A

 Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na peça 

preambular.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no 

entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38545 Nr: 812-30.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANSELMO UTSEY'RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A

 Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na peça 

preambular.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no 

entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 22827 Nr: 387-18.2008.811.0110

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EVA ROSA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARTIN SPOHR - OAB:, 

KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167929-SP, MOACIR 

JESUS BARBOZA - OAB:105.089 /SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Decisão->Determinação

Tendo em vista a petição de fls. 179/180 da parte autora, bem como o 

alvará judicial apresentado à fl. 181, certifique-se quanto à existência de 

valores a serem levantados pela parte autora, vinculados aos autos.

Caso pendentes de levantamento, expeça-se nova RPV, nos termos do 

requerimento de folhas 179/180.

Intime-se. Cumpra-se.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 16539 Nr: 265-73.2006.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES ROMERO QUEXADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARTIN SPOHR - OAB:, 

KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167929-SP, KENIA 

CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, MOACIR JESUS BARBOZA - 

OAB:105.089 /SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação

Tendo em vista o ofício do Tribunal Regional Federal da 1ª Região de fls. 

192/193, informando a existência de saldo remanescente das RPVs 

expedidas a ser levantado, necessária a expedição do alvará competente 

para liberação dos valores apontados.

Expeça-se o devido alvará judicial eletrônico, conforme Resolução 

11/2014 no SISCONDJ, para levantamento de valores (fl.192/193) nos 

moldes apontados à fl. 197/198.

Intime-se. Cumpra-se.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva
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 Cod. Proc.: 43979 Nr: 1581-04.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMB, FMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Diante da não informação sobre a 

citação/intimação do requerido, redesigno a solenidade para o dia 12 de 

março de 2019 as 14h30min, complemente-se a carta precatória de fls.15, 

comunicando o juízo deprecado sobre a nova data da solenidade, a fim de 

que possa ser citado/intimado o requerido Jair Lessa de Carvalho. Ciência 

ao Ministério Público. Intime-se a parte autora para comparecer a 

solenidade. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26030 Nr: 1053-48.2010.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PIRES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL 

PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO o presente feito, com a finaliudade de informar a parte 

exequente que a Requisição encaminhada ao TRF da 1ª Regi~]ao, 

solcitando o pagamento do crédito principal, foi devolvida via Sistema 

EPRECWEB, com a seguinte infoirmação: "O VALOR ATUALIZADO 

ULTRAPASSA O LIMITE DE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS E A 

PARTE CREDORA NÃO RENUNCIOU AO VALOR EXCEDENTE."

Deste modo, ante a informação acima apresentada intimo a parte 

exequente para manifestar nos autos em 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37686 Nr: 228-60.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIS GONZAGA TSERETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A

 Procedo à intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38799 Nr: 986-39.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNADINO PARIDZANE’EDI TSIMRIHU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na peça 

preambular.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no 

entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 44098 Nr: 1613-09.2018.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO VENANCIO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Decisão->Determinação.

Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial proposta 

por BANCO BRADESCO S.A. em face de BRUNO VENANCIO DE BRITO.

 Vislumbro a presença dos requisitos necessários ao ajuizamento da 

presente execução.

I - Cite-se o executado para, querendo, efetuar o pagamento do débito no 

prazo de 3 (três) dias, com direito, neste caso, à redução de metade da 

verba honorária, a qual, com arrimo no art. 827, do CPC, fixo em 10%.

 II - Procedida a citação, deverá o Oficial de Justiça devolver em cartório a 

primeira via do mandado para fins de contagem do prazo para oposição de 

embargos, ficando em posse da segunda via para efeito de penhora. Caso 

não sejam localizados os executados, deverá o Oficial de Justiça 

proceder nos termos do art. 830 do CPC.

III - Não satisfeita à obrigação no prazo acima, proceda-se o Oficial de 

Justiça, munido da segunda via do mandado, à penhora e respectiva 

avaliação de tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, 

delas intimando-se as partes.

IV - Consigne-se no mandado que, querendo a parte executada embargar 

a execução, os embargos poderão ser interpostos, independentemente de 

penhora, depósito ou caução, e deverão ser opostos no prazo de 15 

(quinze) dias – art. 915 do CPC -, contados a partir da juntada aos autos 

do mandado de citação, sob pena de preclusão.

 V - Anote-se, também, que no prazo para embargos, reconhecendo os 

devedores o crédito do exequente e comprovado o pagamento de 30% 

(trinta por cento) do valor da execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, poderão requerer o parcelamento do débito em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (CPC, art. 916).

VI – Defiro a expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da 

execução, nos termos do art. 828 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37847 Nr: 361-05.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PE’UBUMRA BUDZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 DISPOSITIVOPosto isso, declaro a EXTINÇÃO DO FEITO sem resolução do 

mérito nos termos do art. 485, IV c/c 313, §2º, II do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor de causa, no entanto 

suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3°, do CPC.Ciência ao 

Ministério Público para conhecimento e medidas que entender 

cabíveis.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em 

julgado, proceda-se à baixa e ao arquivamento dos autos, com as 

respectivas anotações, averbações e comunicações de estilo.À 

secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 44104 Nr: 1618-31.2018.811.0110

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 
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Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TNRG, NLNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Decisão->Determinação

Trata-se de Ação de Alimentos c/c Pedido de Alimentos Provisórios, 

Guarda Unilateral e Regulamentação de Visitas proposto por THEYLOR 

NORBERTO RIBEIRO GODOI, representada por sua genitora NATALIA 

LAZARA NORBERTA SILVA, em face de DIEGO RIBEIRO GODOI.

Alega a existência de meios extrajudiciais oferecidos pelo requerido, 

através da Defensoria Pública da Comarca de Água Boa/MT, questionando 

a criação e os cuidados que a peticionante vem tendo com o filho (fls. 06).

 Adiante, às fls. 07, ainda afirma que o demandado, ao buscar a 

Defensoria Pública, supostamente estaria interessado na guarda alternada 

no menor.

 O Ministério Público, às fls. 29, manifestou pela intimação do requerente 

para que informe se já existe ação ajuizada pelo requerido visando a 

guarda alternada.

 É o breve relato dos fatos. Decido.

Verifica-se que a petição inicial apresenta defeito capaz de dificultar o 

julgamento de mérito, de acordo com o descrito no art. 321, do CPC.

Em razão disso, determino:

1. Emende a parte autora a inicial, nos termos do artigo 321 do CPC, em 15 

(quinze dias), sob pena de indeferimento;

2. Indico com precisão o que deve ser corrigido ou completado:

2.1. Informar se já existe ação ajuizada por DIEGO RIBEIRO GODOI, ora 

requerido, objetivando a guarda alternada do menor.

 Expirado o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se, dê-se vista ao 

Ministério Público e voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 44128 Nr: 1624-38.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILENA MIKAELLY ALMEIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARAL FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN GONÇALVES LINO DE 

OLIVEIRA - OAB:20511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, não presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, 

INDEFIRO o pedido liminar.AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃOConsiderando a 

nova sistemática do Código de Processo Civil em vigor, que prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por Juízes, Advogados, 

Defensores Públicos e membros do Ministério Público, e considerando 

ainda, o previsto no art. 694 do mesmo Diploma, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 12 de FEVEREIRO de 2019, às 16h00min (MT), 

ocasião em que oportunamente se tentará uma conciliação 

amigável.CITAÇÃO DO REQUERIDOO requerido deverá ser citado acerca 

do teor da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação 

será de 15 (quinze) dias, contados da data : I - da audiência de 

conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, 

quando o mesmo manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do CPC), 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, § 5º, 8º e 9º, 

CPC.Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecer na audiência designada (art. 334, § 3º CPC).Não sendo 

celebrado acordo na audiência previamente designada, e em sendo 

apresentada a contestação no prazo legal, de vista à parte autora para 

impugnação em 15 (quinze) dias.O não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes na audiência de conciliação, importará a aplicação de 

multa de 2% sobre o valor da causa (art. 334, § 8º do CPC).Ciência ao 

Ministério Público.Intime-se. Cite-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 44129 Nr: 1625-23.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CRISTINA ALMEIDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Decisão->DeterminaçãoCuida-se de Ação Previdenciária 

Ordinária para Concessão de Pensão por Morte, c/c Pedida de 

Antecipação de Tutela movida por ANA CRISTINA ALMEIDA FERREIRA, em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.Aduz a parte 

autora, em síntese, que preenche todos os requisitos necessários à 

concessão do Benefício de Pensão por Morte.Nesse passo, requereu pela 

via administrativa a referida benesse, todavia teve seu requerimento 

indeferido (fls. 14).Neste diapasão, buscou a via judicial.Acostou 

documentos (fls. 09/17).É o relatório. Fundamento e Decido.- Recebimento 

da Inicial - Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos 

no artigo 319, do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do 

art. 321, do mesmo diploma legal.(...) Da tutela provisória -Indefiro o pedido 

de tutela de urgência de natureza antecipada, pois o direito pleiteado 

depende de verificação da matéria fática subjacente de sua ocorrência, 

ou seja, necessária maior dilação probatória sobre os fatos trazidos na 

inicial, mormente com devido contraditório. Ressalto a possibilidade de 

novo exame, caso haja apresentação de novos elementos.- Da audiência 

de conciliação ou mediação -Através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV 

n.º 01/2016, a Advocacia Geral da União informa a desnecessidade de 

audiência de conciliação nos processos em que forem partes o INSS e 

demais autarquias federais, tendo em vista versarem sobre matéria fática 

sobre a qual é vedada a formalização de acordo antes da completa 

instrução do feito. - Da citação - Cite-se o requerido para apresentar 

contestação no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, art. 335, inc. III c/c 231 c/c 

183, §1º), ficando ciente de que, não respondendo, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário 

resultar da prova dos autos (CPC, art. 344 c/c 345, inc. II). Após, à parte 

autora para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27043 Nr: 767-36.2011.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECÍLIO CARLOS SILVA, MARTA COSTA 

ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOVERAL FRANCISCO LOPES - 

OAB:3.549-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 Vistos.

Fora informado pela parte exequente que as partes estariam compondo 

acordo extrajudicial, razão pela qual este Juízo determinou a remessa dos 

autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos.

 Apresentados os cálculos (fls.152/153), foram intimadas as partes 

(fl.154), tendo somente a parte executada apresentado manifestação, 

requerendo a designação de audiência de conciliação.

Desta feita, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32593 Nr: 317-88.2014.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLENILTON DA SILVA PIRES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAIS STERCHELE ALCEDO 

AMBROSIO - OAB:194-073SP, VIVIANE LIMA - OAB:005.299-B

 Vistos.

Decisão->Determinação.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por CLENILTON DA 

SILVA PIRES em face de JBS S.A, tendo em vista a certidão de trânsito em 

julgado de fls. 149.

Dessa forma, intime-se o requerido para pagar o débito no valor de R$ 

21.672,32 (vinte e um mil seiscentos e setenta e dois reais e trinta e dois 

centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido das custas 

processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo aludido incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo 

patamar; nos termos do art. 523, §1°, do CPC.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC, sem o 

pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o requerido, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, 

CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput, do art. 525, do 

CPC, manifeste-se a parte requerente no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Retifique-se a Capa dos Autos e o Sistema Apolo, visto que se trata de 

cumprimento de sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30189 Nr: 1127-34.2012.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTINO VIEIRA DE REZENDE FILHO, MAURÍCIO 

JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES, ANTONIO DE SOUZA ROCHA 

FILHO, CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330, ANTONIO DE SOUZA ROCHA FILHO - 

OAB:10501-B, GILMAR MOURA DE SOUZA - OAB:5.681, MAURICIO 

JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - OAB:11464/O

 Vistos.

 Decisão->Determinação.

Defiro a cota Ministerial de fls.436/436-v.

Certifique o cumprimento da determinação 387/389, no tocante ao 

desmembramento do feito com relação a CARLOS ALBERTO ALVES 

JUNIOR.

 Proceda-se com a exclusão de CARLOS ALBERTO do polo passivo desta 

demanda, inclusive, corrigindo a capa dos autos e sistema Apolo.

Com relação ao acusado MAURÍCIO JOSÉ, verifico que a carta precatória 

de fl. 415 foi expedida para endereço diferente do constante na 

procuração de fl. 401-v, que foi a manifestação mais recente do 

denunciado nos autos.

 Desta forma, apesar da certidão de fl. 435, para evitar qualquer alegação 

de nulidade processual, determino a expedição de nova carta precatória à 

Comarca de Rondonópolis/MT para a citação de MAURÍCIO JOSÉ para 

responder à acusação, nos termos da decisão de fls.405/405-v. Anoto o 

endereço indicado à fl.401-v como sendo do denunciado.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86249 Nr: 715-28.2015.811.0101

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR AGOSTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON GIACHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:4877-A/MT, GILBERTO PEREIRA RIBEIRO - OAB:17919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerer o que de direito, acerca dos endereços da parte 

requerida localizados através dos sistemas à disposição deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107412 Nr: 3444-22.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAN, VSN, PSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDPDEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:11833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Liminar e Citação, devendo para tanto efetuar 

o recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online), no valor de R$ 20,00 (vinte reais), correspondente ao 

zoneamento "Cláudia - Centro", bem como encaminhar a Guia e o 

comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88951 Nr: 148-60.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNDOS, MN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerer o que de direito, acerca dos endereços do 

executado localizados através dos sistemas CEI, RENAJUD e BACENJUD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97323 Nr: 1950-59.2017.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAQUEO INOCÊNCIO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão e Citação, devendo para 

tanto efetuar o recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT 

(emissão de Guias Online), no valor de R$ 720,00 (setecentos e vinte 

reais), correspondente ao zoneamento "União do Sul - Zona 

Urbana/2vezes", bem como encaminhar a Guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107256 Nr: 3387-04.2018.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA APARECIDA SARAIVA GÊNOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão e Citação, devendo para 

tanto efetuar o recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT 

(emissão de Guias Online), no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), 

correspondente ao zoneamento "Cláudia - Centro/2vezes", bem como 

encaminhar a Guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106972 Nr: 3296-11.2018.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALCI MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão e Citação, devendo para 

tanto efetuar o recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT 

(emissão de Guias Online), no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), 

correspondente ao zoneamento "Cláudia - Centro/2 vezes", bem como 

encaminhar a Guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98218 Nr: 2423-45.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON LUIZ PRESOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BILL STANLLEY MOURA 

GERALDO DA SILVA - OAB:22514/O

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de Interrogatório à Comarca de Sinop/MT, via malote digital, 

devendo o(a) advogado do(a) Réu acompanhar o andamento da 

deprecada naquele juízo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98218 Nr: 2423-45.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON LUIZ PRESOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BILL STANLLEY MOURA 

GERALDO DA SILVA - OAB:22514/O

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de Inquirição à Comarca de Sinop/MT, via malote digital, 

devendo o(a) advogado do(a) Réu acompanhar o andamento da 

deprecada naquele juízo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105624 Nr: 2652-68.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLS, RSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS BORGES - 

OAB:21927/O

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de Inquirição à Comarca de Marcelândia/MT, via malote digital, 

devendo o(a) advogado dos réus acompanhar o andamento da deprecada 

naquele juízo.

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000154-79.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MORAES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000154-79.2018.8.11.0101 

REQUERENTE: SIMONE MORAES ALVES REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Vistos. 1. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, devendo 

trazer aos autos o extrato do recebimento do benefício previdenciário que 

comprove os descontos do consignado realizado, podendo o documento 

ser retirado no próprio banco requerido, no prazo de 05 (cinco) dias. 2. 

Após, conclusos para análise da liminar. Cláudia, 13 de dezembro de 

2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010097-06.2015.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

RAMOS DA CRUZ & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT0010657A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDETE GUAREZE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 8010097-06.2015.8.11.0101 Exequente: 

EXEQUENTE: RAMOS DA CRUZ & CIA LTDA - ME Executado: EXECUTADO: 

VALDETE GUAREZE DA SILVA Vistos. 1. Tratando-se de cumprimento de 

sentença, proceda a Secretaria as alterações necessárias no sistema. 2. 

Nos termos do art. 523 do CPC/2015 e artigo 52, IV da Lei n. 9.099/95, 

intime-se a parte executada para que efetue o pagamento da dívida no 

valor apresentado na última atualização trazida pelo autor , no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de não o fazendo, incidir multa no montante da 

condenação no percentual de 10% (dez por cento). 3. Certificado o não 

pagamento, à Contadora Judicial para incidência da multa prevista e 

atualização do débito. 4. Após, conclusos para análise de penhora on line 

e/ou RENAJUD, caso constem como pedidos. 4. Diligências necessárias. 

Cláudia,13 de dezembro de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de 

Direito

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 93139 Nr: 4401-11.2018.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Valmira Lopes Ferreira Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte autora pretende a concessão de tutela de urgência para o fim de 

determinar que o instituto requerido implante “in limine” o benefício de 

auxílio doença.

Defiro os benefícios da justiça gratuita, podendo revogá-los a qualquer 

tempo, caso inverídicas as alegações.

 A tutela de urgência, prevista no artigo 300, caput, do novo Código de 

Processo Civil, deve ser deferida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo.

Com a devida licença, os documentos que instruíram a inicial não são 

aptos ao ponto de evidenciar a probabilidade do direito da parte autora, 

pois, apesar de existir parecer médico particular atestando sua 

enfermidade e incapacidade laborativa, o seu teor conflita com a perícia do 

INSS.

Outrossim, não vislumbro, de plano, que a parte requerente possui 

condição de segurada especial da seguridade social.

Portanto, é necessária a melhor elucidação dos fatos, o que será possível 

apenas por meio de um juízo de cognição exauriente, para aferir se a 

parte autora tem ou não direito à declaração do benefício previdenciário 

vindicado.

 Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, uma 

vez que ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

da parte autora.

Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza.

CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC.

Apresentada contestação, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, no 

prazo legal.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90087 Nr: 2881-16.2018.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMSL, MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar, via Dje, a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão de referência 18, no prazo de 05 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 38998 Nr: 2130-44.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Rodrigues de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Coelho da Costa - 

OAB:13438-A MT

 Vistos.

INTIME-SE o réu do inteiro teor da sentença via edital.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 85409 Nr: 5483-14.2017.811.0105

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Gusmão da Rosa - 

OAB:, Evaldo Gusmão da Rosa - OAB:2982/MT

 Posto isso, julgo improcedente a pretensão deduzida contra o 

adolescente J. V. D. O. P., já qualificado, pela prática dos atos infracionais 

equiparados aos crimes tipificados no artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, do 

Código Penal (vítima Esvandir Antônio Mendes) e no artigo 121, §2º, 

incisos II, III e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítimas 

Rosimeire Costa, Admilson Ferreira dos Santos e Walison Jones Machado 

Lara), com fulcro 189, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61794 Nr: 863-32.2012.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cosmo Rosângelo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 / PR, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar-se no que entender de direito.

Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

Mat:37461

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41929 Nr: 1137-30.2011.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samoel Camargo Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395-B/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a defesa para que se 

manifeste acerca do cálculo de pena de fl.257.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68707 Nr: 1340-50.2015.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF, IA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 Nº autos: 1340-50.2015.811.0105

Código: 68707

CERTIDÃO

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA, 

ESTADO DE MATO GROSSO USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, ETC.

CERTIFICO que, o Dr. ALEXANDRO GUTJAHR DOS SANTOS, OAB-MT 

16496, advogado militante nesta comarca, foi nomeado como advogado 

dativo do requerido, tendo em vista a inexistência de Defensor Público 

nesta Comarca para atuar nos autos em epígrafe.

 Certifico ainda que, foi arbitrado em favor do advogado acima mencionado 

honorários no valor de 01 (um) URHs, tendo sido observado o disposto na 

tabela elaborada pela seccional da OAB, órgão de classe, no Estado de 

Mato Grosso, tudo conforme decisões de ref. 13 e 31.

O referido é verdade e dou fé.

 Colniza - MT, 13 de dezembro de 2018.

Edelvan Mezomo Maurer

Gestor Judiciário

OBSERVAÇÃO: “Válido somente com o Selo de Autenticidade”.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68707 Nr: 1340-50.2015.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF, IA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 Nº autos: 1340-50.2015.811.0105

Código: 68707

CERTIDÃO

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA, 

ESTADO DE MATO GROSSO USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, ETC.

CERTIFICO que, o Dr. ALESSANDRO DA CRUZ POLVEIRO, OAB-MT 

16487/A, advogado militante nesta comarca, foi nomeado como advogado 

dativo da parte autora, tendo em vista a inexistência de Defensor Público 

nesta Comarca para atuar nos autos em epígrafe.

 Certifico ainda que, foi arbitrado em favor do advogado acima mencionado 

honorários no valor de 01 (um) URHs, tendo sido observado o disposto na 

tabela elaborada pela seccional da OAB, órgão de classe, no Estado de 

Mato Grosso, tudo conforme decisão de ref. 31.

O referido é verdade e dou fé.

 Colniza - MT, 13 de dezembro de 2018.

Edelvan Mezomo Maurer

Gestor Judiciário

OBSERVAÇÃO: “Válido somente com o Selo de Autenticidade”.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31976 Nr: 274-63.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBEIRO S/A COMÉRCIO DE PNEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELMO ANTONIO VALADÃO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ALBERTO RODRIGUES - 

OAB:OAB/PR20 .906 ,  PATRÍCIA  PASSONI  DONATO - 

OAB:OAB/PR65.728

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que se manifeste 

quanto à certidão de fls. 103, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64614 Nr: 1239-65.2014.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE JURUENA - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROSA DOS SANTOS, JOÃO NOGUEIRA 

SIEBRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007 impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte autora para que providêncie o 

necessário para o cumprimento do ato pelo Oficial de justiça, conforme 

Certidão de ref: 57.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34080 Nr: 500-34.2010.811.0099

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEZABEL JUSTINIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, a requerente Gezabel justiniano entrou em 

contato com este servidor para informar o seu atual endereço como sendo 

Rua Siqueira Campos, 76, Módulo 05 na cidade de Juina/MT, ocasião em 

que a intimei da data da perícia agendada as fls.103v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64004 Nr: 791-92.2014.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRD, CDS, ERDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a advogada da parte autora para que 

se manifeste quanto à certidão de fls. 49.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31215 Nr: 779-88.2008.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, KKDSA, FDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FLAVIA DOS SANTOS ARAUJO, Cpf: 

05568680132, Rg: 25131044, Filiação: Paulo Pedro de Araujo e Odete 

Santos dos Santos, data de nascimento: 04/01/1991, brasileiro(a), natural 

de Juína-MT, do lar, Telefone 84300940 e atualmente em local incerto e 

não sabido VALMIR MARTINS DE PAULA, brasileiro(a), Telefone (66) 

9612-1877. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO DAS PARTES CONFORME SENTENÇA 

ABAIXO TRANSCRITA..

Sentença: Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, I, do CPC, para 

reconhecer a paternidade de K. K. S.A. como sendo de V. M.P. 

acrescendo-se o patronímico deste ao nome daquele, com a devida 

averbação no Cartório de Registro de Pessoas Naturais, inclusive da 

ascendência paterna.CONDENA-SE o requerido ao pagamento das custas 

e despesas processuais (art. 84 do CPC).DEIXA-SE de condenar o 

requerido em honorários advocatícios, considerando a postulação no 

Ministério Público e as disposições do art. 44, I, da Lei 8.625/93 e art. 73, I, 

da Lei Complementar 27/93.IV DELIBERAÇÕES FINAISNo mais, à 

SECRETARIA para:1.Após o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, EXPEDIR ofício ao Cartório de Registro de Pessoas Naturais 

competente para que averbe no registro civil do menor a paternidade por 

parte de V. M.P., com a inclusão do nome dos avós paternos, passando a 

criança a se chamar K. K.S. A..P;2.Após, ARQUIVAR.Publicar. Intimar. 

Cumprir. Cotriguaçu/MT, 05 de novembro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Jorge da Silva, 

digitei.

Cotriguaçu, 13 de dezembro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75960 Nr: 2787-23.2017.811.0099

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMILTON FRANCISCO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte autora para que complemente o valor da 

diligência do oficial de Justiça para que este cumpra o mandado de citação 

busca e apreensão.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000100-22.2018.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER LEAL JARDIM OAB - MT24307/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos... I RELATÓRIO Dispensa-se o relatório, em atenção ao que dispõe 

o art. 38 da Lei 9.099/95. II FUNDAMENTAÇÃO Analisando-se o processo 

1000099-37.2017 e o presente, conclui-se que há litispendência entre 

eles, devendo este ser extinto sem resolução do mérito. III DISPOSITIVO 

Ante o exposto, EXTINGUE-SE o processo, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro art. 485, V (litispendência), do CPC. IV DISPOSIÇÕES FINAIS 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas necessárias e as anotações de praxe. Intimar. 

Cumprir. Cotriguaçu/MT, 28 de agosto de 2018. Dante Rodrigo Aranha da 

Silva Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010007-43.2011.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

EVA OCHOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLORENTINO APARECIDO MARTINS OAB - MT0009659A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NSAT LOJA DE MOVEIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO OAB - MT11991/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos... Preenchidos os pressupostos pertinentes à espécie, de rigor o 

início do cumprimento da sentença. Concorda-se que o executado deva 

ser intimado na pessoa de seu advogado (art. 513, §2º, I, do CPC), tendo 

em vista que o requerimento para o cumprimento se deu antes de um do 

trânsito em julgado (art. 514, §4º, do CPC). Por isto, à SECRETARIA para: 

1. CONVERTER O TIPO DO PROCESSO PARA “CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA”, se ainda não foi feito; 2. INTIMAR o requerido (POR MEIO DE 

SEU PATRONO) para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento 

do montante da condenação (art. 523, do CPC), atentando-se ao disposto 

no art. 523, §1°, do CPC (incidência de multa de 10%); 3. Não efetuado o 

pagamento no prazo mencionado, com ou sem a impugnação (“embargos”) 

do executado, certifique-se e intimar a parte-autora para algum 

requerimento; 4. Já havendo requerimento de alguma forma de penhora 

(Bacenjud, por exemplo), conclusos sem a necessidade de intimar a 

parte-autora. Intimar. Cumprir. Cotriguaçu/MT, 28 de agosto de 2018. Dante 

Rodrigo Aranha da Silva Juiz Substituto

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31558 Nr: 298-53.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lazara Oliveira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - 

Rondonópolis-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Bruno Magalhães - 

OAB:16.147, Nícia da Rosa Haas - OAB:5947-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Guizzardi - Procurdor 

Federal do INSS - OAB:

 Certifico a tempestividade da Impugnção à Execução de fls.217/224. POR 

IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do NPC), 

e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, por intermédio 

de seus procuradores, para que no prazo legal, querendo, apresente 

resposta à impugnação ao cumprimento de sentença de fls.217/224.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2631 Nr: 1-50.1933.811.0034

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN KARDEC FERNANDES ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juiz de Direito Diretor do Forum da Comarca de 

Dom Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Artigo 5º, § 3º do Provimento 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Autora, por seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais e taxas, no valor total de 204,98 (duzentos e quatro reais e 

noventa e oito centavos), sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT 

para fins de protesto, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. FICA, AINDA, CIENTE de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link ‘EMISSÃO DE GUIAS ON 

LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e o 

mesmo procedimento com a taxa, e mandar gerar guia. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga), no Protocolo Geral da 

Comarca de Dom Aquino – MT, ou entrar em contato pelo telefone (66) 

3451-1224 (Central de Arrecadação e Arquivamento).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32769 Nr: 1450-39.2013.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FIGUEREDO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymoré Crédito, Financiamentos e 

Investimentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A

 Nos termos do Artigo 5º, § 3º do Provimento 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Requerida, por seus advogados, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais e taxas (30% da condenação), no valor total de 165,06 

(cento e sessenta e cinco reais e seis centavos), sendo R$ 124,02 

referente a Custas Judiciais e R$ 41,04 de Taxas Judiciais, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação – DCA/TJMT para fins de protesto, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 
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na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. 

FICA, AINDA, CIENTE de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

‘EMISSÃO DE GUIAS ON LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), clicar no tipo de receita 

(custas) preencher o valor e o mesmo procedimento com a taxa, e mandar 

gerar guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga), no Protocolo Geral da Comarca de Dom Aquino – MT, ou entrar em 

contato pelo telefone (66) 3451-1224 (Central de Arrecadação e 

Arquivamento).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48796 Nr: 1690-86.2017.811.0034

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geovania Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Nos termos do Artigo 5º, § 3º do Provimento 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Requerida, por seu advogado, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das 

custas judiciais e taxas, no valor total de 550,23 (quinhentos e cinquenta 

reais e vinte e três centavos), sendo R$ 413,40 referente a Custas 

Judiciais e R$ 136,83 de Taxas Judiciais, sob pena de ser lavrada certidão 

e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT 

para fins de protesto, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. FICA, AINDA, CIENTE de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link ‘EMISSÃO DE GUIAS ON 

LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e o 

mesmo procedimento com a taxa, egerar guia. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga), no Protocolo Geral da 

Comarca de Dom Aquino – MT, ou entrar em contato pelo telefone (66) 

3451-1224 (Central de Arrecadação e Arquivamento).

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71061 Nr: 429-45.2013.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado De Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES CASTRO ANDRADE, José Claudemir 

Gualdi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary Fruto - OAB:7.229-B, 

RICARDO BASSO - OAB:12739

 Vistos,

HOMOLOGO a desistência da testemunha Agenor Zimermman.

No mais, deve a Secretaria certificar o determinado no 3º parágrafo da 

decisão e fls. 435.

Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para a apresentação dos endereços 

atualizados pela defesa das testemunhas Dimas Barros e Jairson Amorim, 

sob pena de desistência tácita.

Vistas ao MPE para apresentação de endereço das testemunhas Plácido e 

Joanilson, no prazo de 05 dias, sob pena de desistência tácita.

Com a apresentação de endereços das testemunhas, expeçam-se Cartas 

Precatórias necessárias.

Com o retorno das missivas, devidamente certificado, vistas às partes 

para apresentação de alegações finais e conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79130 Nr: 579-84.2017.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR APARECIDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia Santos de Souza 

Dornelles - OAB:13.906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 Vistos em correição.

Se tempestivo o que deverá ser certificado, Intime-se a parte apelada, a 

fim de que apresente as contrarrazões, no prazo de quinze dias (art. 

1.010, § 1º, CPC).

 Caso a apelada apresente apelação adesiva, Intime-se o apelante para 

apresentar contrarrazões (art. 1.010, § 2º, CPC).

Após tudo cumprido e certificado, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça (art. 1.010, § 3º, CPC).

Antes da remessa ao Tribunal, Observe-se o disposto nos itens da CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70233 Nr: 465-24.2012.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Provenzi & Cia Ltda, Amélia Provenzi, 

EVANDRO PROVENZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ante o teor da exceção de pré-executividade apresentada, INTIME-SE a 

exequente para manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72593 Nr: 671-67.2014.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro Florestal Rio Guaiba S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Analisando detidamente os autos, INDEFIRO o requerimento formulado 

pela parte exequente às fls. 110, considerando que transcorreu o prazo 

de 120 dias entre a data da referida petição e a data hodierna.

Desse modo, INTIME-SE a parte exequente, a fim de que se manifeste 

quanto ao prosseguimento da ação, providenciando o necessário para o 

deslinde do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso VI, do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74130 Nr: 525-89.2015.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICKISSON BECKERT, WELLINGTON FREIRE 

ROLIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Èrica Alves Diniz Porfirio - 

OAB:OAB/MT 14.027, GUILHERME CALVO CAVALCANTE - 

OAB:24.542/A

 Vistos,

HOMOLOGO a desistência da testemunha Ricardo Ladeia Duarte.

No mais, redesigno a presente audiência para o dia 20/05/2019, às 13:30 

horas para oitiva das demais testemunhas, bem como interrogatório dos 

réus, saindo os presentes devidamente intimados.

Expeça-se Mandado de Intimação para as testemunhas, atentando-se a 

Secretaria acerca da inexistência de expedição para a solenidade de hoje, 

ressaltando que em caso de reiteração de desídia, caberá a instauração 
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de procedimento administrativo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 49286 Nr: 36-28.2010.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FETRACK PEÇAS PARA TRATORES LTDA-ME, 

RODRIGO HEEMANN, ANGELO DELGADO CORREA, MARILDA DE FARIAS 

VIGOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius Carlos Cintra - 

OAB:MT/10044, Wantuil Fernandes Júnior - OAB:MT/10705

 Vistos em correição.

Ante o teor da exceção de pré-executividade apresentada, INTIME-SE a 

exequente para manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 49293 Nr: 43-20.2010.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha Veronica de Jesus, TEREZINHA 

VERÔNICA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte apelada, a fim de que apresente as contrarrazões, no 

prazo de quinze dias (art. 1.010, § 1º, CPC).

 Caso a apelada apresente apelação adesiva, Intime-se o apelante para 

apresentar contrarrazões (art. 1.010, § 2º, CPC).

Após tudo cumprido e certificado, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça (art. 1.010, § 3º, CPC).

Antes da remessa ao Tribunal, Observe-se o disposto nos itens da CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80455 Nr: 1461-46.2017.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

HOMOLOGO por sentença o acordado entre as partes, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado em solenidade, razão 

por que JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do art. 487, inciso III, do CPC.

 Homologo ainda, a renúncia ao prazo recursal.

Sem CUSTAS.

Dou a sentença publicada em audiência, as partes saem devidamente 

intimadas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 44916 Nr: 376-11.2006.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA WAN GREEN LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Inicialmente determino o desentranhamento das fls. 136/145, eis que se 

trata de cópias exatas das fls. 124/132.

Intime-se a parte apelada, a fim de que apresente as contrarrazões, no 

prazo de quinze dias (art. 1.010, § 1º, CPC).

 Caso a apelada apresente apelação adesiva, Intime-se o apelante para 

apresentar contrarrazões (art. 1.010, § 2º, CPC).

Após tudo cumprido e certificado, Remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região (art. 1.010, § 3º, CPC).

Antes da remessa ao Tribunal, Observe-se o disposto nos itens da CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80414 Nr: 1442-40.2017.811.0093

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Regina D'Almeida Lins 

Polo - OAB:14.008

 Vistos, etc.

Defiro o prazo de 05 (cinco) dias para juntada de substabelecimento.

HOMOLOGO por sentença o acordado entre as partes, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado em solenidade, razão 

por que JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na 

forma do art. 487, inciso III, do CPC.

 Sem CUSTAS.

Dou a sentença publicada em audiência, as partes saem devidamente 

intimadas.

Ressalta-se que o requerido será intimado via DJe, através de sua 

procuradora Dra. Maria Regina D’Almeida Lins Polo, OAB/MA 14.008.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 85138 Nr: 1873-40.2018.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA FERREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de crédito de livre admissão de 

associados Sorriso - Sicredi Celeiro do MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em que pese os autos terem vindo conclusos para despacho, DETERMINO 

que SE CERTIFIQUE quanto a tempestividade dos Embargos à Execução 

apresentados, nos termos do Art. 915 do NCPC.

Se tempestivos, RECEBO desde já os presentes embargos à Execução 

opostos pela executada, bem como CONCEDO o efeito suspensivo, vez 

que presentes os pressupostos do art. 919, § 1º do CPC.

DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita.

Após, DETERMINO a intimação da parte embargada para se manifestar nos 

autos, apresentando impugnação, no prazo legal.

Depois de tudo cumprido e certificado, volte-me os autos conclusos para 

providencias do disposto no art. 920, II, do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72023 Nr: 240-33.2014.811.0093

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRINCETON-LEMITAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agroindustrial dos Prod. Rurais de 

Feliz Natal - COOPERFELIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SORIGELANDIO RAMALHO 

OLIVEIRA - OAB:309139

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO LUIZ HUCK - 

OAB:5651/MT
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 Vistos em Correição

Diante da certidão de fls. 145, REVOGO a nomeação anterior de fls. 117 e 

NOMEIO Real Brasil Consultoria e Perícias Ltda, endereço: Av. Historiador 

Rubens de Mendonça, 1856 - Sl 1403 – Bosque da Saúde, CEP 

78050-000, tel: (65) 3052-7636, e-mail: contato@realbrasil.com.br, 

Cuiabá/MT.

As partes apresentaram Quesitos às fls. 141 – 142.

Mantenho inalteradas as demais determinações de fls. 117

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76065 Nr: 196-43.2016.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Socorro da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLESIO BORTOLAS - 

OAB:17544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Trata-se de Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio Doença ou, 

alternativamente, aposentadoria por invalidez proposta por Maria do 

Socorro da Conceição em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, todos igualmente qualificados.

Contestação apresentada às fls. 36/47.

Impugnação apresentada às fls. 48/51.

Foi realizada audiência às fls. 59/62.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e Decido.

Vê-se que se encontra pendente de análise a preliminar a prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento 

da ação, arguida pela parte ré às fls. 36/40, o que deixo para apreciar no 

momento da sentença.

FIXO, como principais pontos controvertidos: a) a existência, ou não, de 

incapacidade laborativa do requerente; b) se referida incapacidade 

laborativa é total ou parcial; c) se referida incapacidade é permanente ou 

temporária; d) se a parte requerente é suscetível, ou não, de reabilitação 

para o exercício de atividade laborativa e e) a qualidade de segurada do 

autor.

Para o deslinde da demanda, entendo necessária a produção de prova 

pericial.

Com efeito, considerando os termos da Resolução 541 do CJF, NOMEIO a 

Sra. Perita Judicial Dra. Amanda Destefani Evangelista – CRM 7391-MT, 

com endereço a Rua das Nogueiras, n° 1115, Ágape Clínica LTDA – 

Medicina e Segurança do Trabalho, Setor Comercial, Sinop/MT, telefones: 

( 0 6 6 )  3 5 3 5 - 1 2 1 2  e  ( 0 6 6 )  9 9 9 9 5 - 4 0 8 5 ,  e - m a i l : 

dra.amandadestefani@gmail.com.

FIXO os honorários periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos 

da Resolução nº 305/2014 do CJF, sendo que a perícia deverá ser 

agendada pela Secretaria de Vara junto ao perito, a ser realizada no 

endereço de trabalho da Perita nomeada.

Transcrevo os quesitos formulados pelo INSS, no Ofício Circular nº 

003/2013 em conjunto com os quesitos encaminhados pela 

Recomendação Conjunta 12/2015 do CNJ, para análise pelo perito ora 

designado.

Histórico Laboral do (o) Periciado (a):

a) Profissão Declarada

b) Tempo de profissão

c) Atividade declarada como exercida.

d) Tempo de atividade.

e) Descrição da atividade.

f) Experiência laboral anterior.

g) Data declarada do afastamento do trabalho, se tiver ocorrido.

1) Qual o nome e a idade atual do (a) autor (a)? Qual o atual estado de 

saúde do (a) autor (a)?

2) Qual a atividade laborativa habitual do (a) autor (a)? A parte autora é 

empregada ou “autônoma”?

3) Diga o Senhor perito se a atividade declarada requer a realização de 

esforços físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou 

intensa? Poderia o Senhor perito descrever detalhadamente as tarefas 

desenvolvidas no exercício dessa atividade?

4) Diga o Senhor perito se a parte autora apresenta sinais sugestivos de 

que esta trabalhando, tais como sinais de exposição solar intensa, 

calosidade nas mãos, etc.

5) Diga o Senhor perito qual o diagnóstico e se a parte autora esta 

acometida de alguma patologia ou do agravamento da patologia teve 

origem alguma incapacidade?

6) Caso a resposta ao quesito anterior seja afirmativa, diga o Senhor 

perito se o diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma 

comprovação por exame completar?

7) Diga Senhor perito, no caso de resposta afirmativa ao quesito anterior 

indicando existência de exame(s) complementa (res) Qual (quais) foi 

(foram) o(s) resultado(s) do(s) mesmo(s)?

8) No caso de incapacidade, há possibilidade de se estabelecer 

clinicamente a data do início da incapacidade (DII), da enfermidade e de 

seu AGRAVAMENTO, SE FOR O CASO? Caso positivo, quando e qual 

critério utilizado? Caso negativo indique a provável data do início da 

incapacidade (DII), ou se apenas é possível atestar a incapacidade a partir 

da realização do laudo pericial, ESPECIALMENTE SE A DATA DO INÍCIO, 

DA ENFERMIDADE NÃO COINCIDE COM A DATA DO INÍCIO DA 

INCAPACIDADE.

9) É possível afirmar se houve incapacidade entre a data do indeferimento 

ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da 

perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para essa 

conclusão.

10) Caso a resposta ao quesito n° 5 seja afirmada diga o Senhor perito se 

a patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou 

estabilizada (residual)?

11) Caso a resposta ao quesito n° 5 seja afirmativa diga o Senhor perito 

se o (a) autor (a) encontra-se em uso de medicação especifica paro o 

diagnóstico declinado?

12) Diga o Senhor perito, considerando a profissiografia da atividade 

declarada, se o (a) autor (a) se apresenta incapacitado para o trabalho ou 

para as atividades que anteriormente exercia.

13) No caso de incapacidade, diga o Sr. perito se a incapacidade é total ou 

parcial? Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as 

limitações que a moléstia impõem ao exercício da profissão habitual do (a) 

autor (a), levando-o (a) à incapacidade total ou parcial?

14) Caso a resposta ao quesito 12 seja afirmativa diga o Sr. perito se a 

incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária? 

Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a 

moléstia impõem ao exercício da profissão habitual do (a) autor (a), 

levando-o (a) à incapacidade permanente ou temporária?

15) No caso de incapacidade, diga o Senhor Perito se a incapacidade teve 

origem em alguma doença do trabalho, doença profissional ou acidente do 

trabalho, no que se incluem acidentes ou quaisquer atos de terceiros 

ocorridos no local e horário de trabalho, bem como acidente sofrido fora 

do local de trabalho, mas na execução de serviço a trabalho, em viagem a 

trabalho e no percurso da residência para o local de trabalho ou deste 

para aquela, ainda que em veículo de propriedade da parte autora.

 16) No caso de incapacidade “permanente e parcial”, diga o Senhor perito 

se a incapacidade decorreu de acidente de qualquer outra natureza. Caso 

positivo, diga o Senhor perito se, após a consolidação das lesões, 

restaram sequelas que implicaram redução da capacidade para o trabalho 

que o autor habitualmente exercia.

17) No caso de incapacidade “temporária e parcial” e “temporária e total”, 

qual a data provável ou o prazo estimado e indicado para recuperação 

laborativa?

18) No caso de incapacidade “permanente e total”, ela se estende, sob o 

ponto de vista médico, para toda e qualquer atividade laboral? Ou é 

possível a reabilitação para outra função?

19) O (a) periciando (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de 

duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? 

O tratamento é oferecido pelo SUS?

20) É possível precisar qual o tempo e o eventual tratamento necessários 

para o (a) periciado (a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer 

seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação de incapacidade)?

21) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa.

22) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responsa apenas em caso 
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afirmativo.

 23) Diga o Senhor Perito se a parte autora é portadora de alguma das 

seguintes enfermidades: a) tuberculose ativa; b) hanseníase; c) alienação 

mental; d) neoplasia maligna; e) cegueira; f) paralisia irreversível e 

incapacitante; g) cardiopatia grave; doença de Parkinson, h) 

espondiloartrose anquilosante; i) nefropatia grave; j) estado avançado da 

doença de Paget (osteíte deformante); k) síndrome da imunodeficiência 

adquirida-AIDS; l) contaminação por radiação com base em conclusão da 

medicina especializada; m) hepatopatia grave.

Ainda, deverá o perito informar se a parte autora encontra-se em alguma 

das seguintes situações: a) cegueira total; b) perda de nove dedos das 

mãos ou superior a esta; c) paralisia dos dois membros superiores ou 

inferiores; d) perda dos membros inferiores, acima dos pés, quando a 

prótese for impossível; e) perda de uma das mãos e de dois pés, ainda 

que a prótese seja possível; f) perda de um membro superior e outro 

inferior, quando a prótese for impossível; g) alteração das faculdades 

mentais com grave perturbação da vida orgânica e social; h) doença que 

exija permanência contínua no leito; e i) incapacidade permanente para as 

atividades da vida diária.

 Em caso positivo, deverá o perito informar se, em razão dessa situação, a 

parte autora necessita da assistência permanente de outra pessoa para a 

realização das atividades da vida diária, devendo ser informado o nome 

dessa pessoa, bem como a sua relação de parentesco com a requerente.

Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

querendo, formule e apresente seus quesitos.

Decorrido o prazo, encaminhe ao Sr. Perito Judicial cópia dos quesitos 

apresentados pela parte requerente, caso essa o apresente, bem como, 

dos quesitos deste Juízo e os da parte requerida.

NOTIFIQUE-SE o Sr. Perito Judicial para cumprir o encargo, 

independentemente de compromisso (artigo 466, caput e §1º do NCPC), 

bem como para designar data para realização da perícia, com tempo 

suficiente para que a parte requerente possa ser intimada a comparecer 

no dia e hora agendado.

INTIMEM-SE ambas as partes acerca da data, local e horário da perícia, 

podendo, caso queiram, nomearem assistente técnico, no prazo de 5 dias 

(art. 465, § 1º, II, do NCPC), consignando que a parte autora deverá 

comparecer no dia e horário designados, para se submeter ao exame 

pericial, devendo levar consigo eventuais exames atualizados para 

análise, por parte do perito.

Levando em conta o grande volume de feitos que reclamam realizações de 

perícias médicas e a carência de profissionais nesta urbe, FIXO o prazo 

de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, prazo que será contado a partir 

da intimação com a entrega dos quesitos e documentos ao Sr. Perito.

Após a juntada do laudo, DIGAM as partes, em 10 dias, consignando que o 

silencio valerá pela presunção de concordância com o laudo.

RECOMENDO que, com exceção da intimação para audiências, todos os 

demais atos envolvendo a cientificação do requerido deverão ser 

realizados por meio da remessa dos autos, salvo decisão em sentido 

contrário, nos termos do convênio celebrado entre o Tribunal de Justiça e 

a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso, bem como da decisão 

proferida pelo Corregedor-Geral da Justiça nos autos do Pedido de 

Providências n.º 81/2011 (Ofício Circular n.º 43/2012- CGJ/DJA).

Nos termos do artigo 29 da Resolução 305/2014 “a solicitação de 

pagamento dos honorários periciais dar-se-á após o término do prazo 

para que as partes se manifestem sobre o laudo; havendo pedido de 

complementação ou esclarecimento, depois de satisfatória realização, a 

critério do juiz”.

Após, TUDO devidamente cumprido e certificado, venham-me os autos 

conclusos para deliberação.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70966 Nr: 326-38.2013.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DE MOURA HORTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo César de Carvalho 

Gomes Júnior - Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique a Secretaria se existe algum documento pendente de juntada, 

em caso positivo determino a imediata juntada aos autos e o retorno 

concluso.

Em caso negativo, certifique-se, e proceda com a intimação da parte 

exequente, a fim de que se manifeste quanto ao prosseguimento da ação, 

providenciando o necessário para o deslinde do feito, no prazo de 15 dias, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito, consoante o disposto no 

art. 485, inciso VI, do CPC.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e volte-me os autos conclusos 

para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 50546 Nr: 444-82.2011.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS DE MOURA HORTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Pedro Szezupior 

dos Santos - Procurador do Estado - OAB:

 Vistos em correição.

Certifique a Secretaria se existe algum documento pendente de juntada, 

em caso positivo determino a imediata juntada aos autos e o retorno 

concluso.

Em caso negativo, certifique-se, e proceda com a intimação da parte 

exequente, a fim de que se manifeste quanto ao prosseguimento da ação, 

providenciando o necessário para o deslinde do feito, no prazo de 15 dias, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito, consoante o disposto no 

art. 485, inciso VI, do CPC.

Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e volte-me os autos conclusos 

para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78777 Nr: 332-06.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDENILSON BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUEL LIMA COSTA - 

OAB:19534/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Se Tempestivo o presente Recurso, o que deverá ser devidamente 

certificado (NCPC, art. 1.003) intime-se a parte recorrida para apresentar 

contrarrazões no prazo legal. Após, REMETAM-SE os presentes autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação 

dos recursos interpostos, com as nossas homenagens. Antes da 

remessa ao Tribunal, OBSERVE-SE o disposto no artigo 346, da CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81138 Nr: 1870-22.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Vistos,

Com relação ao pedido das defesas no sentido de colocação em liberdade 

dos denunciados, verifica-se que no caso em concreto, apesar da 

divergência apresentada durante os depoimentos colhidos em juízo, não 

houve alteração da situação fática que evidencie a necessidade de 

colocação dos denunciados em liberdade, bem como afixação de medidas 

cautelares diversas da prisão.
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Com relação ao excesso de prazo, conforme se observa da 

jurisprudência pacifica de nossos Tribunais, a instrução probatória não 

reflete nem traduz em simples soma aritmética, devendo ser levado em 

consideração as peculiaridades do presente caso, evidenciada na 

presente audiência para a realização de acareação dos denunciados. 

Assim, afasto o alegado excesso de prazo.

Com relação ao laudo pericial ainda não aportado nos autos, verifica-se 

que referido laudo não possui o condão de afastar a necessidade de 

segregação cautelar, tendo em vista que tratar-se exame pericial nos 

possíveis instrumentos do crime, sendo assim, incapaz de afastar/negar a 

materialidade dos delitos ora julgados.

Quanto à alegação de que o regime inicial a ser fixado não corresponde 

ao regime a ser fixado em eventual condenação, em que pese tratar-se de 

matéria a ser submetida a Tribunal do Júri, se for o caso, a situação fática 

não restou alterada conforme bem salientado pela acusação.

Assim, por tais motivos, INDEFIRO os pleitos defensivos, mantendo a 

segregação cautelar dos denunciados.

Por fim, vistos Ministério Público para requer o entender de direito no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Após, vistas à defesa no mesmo prazo.

 Com relação a fixação de honorário em favo do DR. Philippe Zandarin pela 

atuação em nome de Alex Pontes, esta será feita em momento oportuno.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74432 Nr: 663-56.2015.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Vistos,

HOMOLOGO a desistência da testemunha Ana Paula Freitas de Sousa.

Diante da justificativa da ausência da testemunha Anderson Borges Ávila, 

REDESIGNO audiência para a sua oitiva para o dia 20 de maio de 2019, 

às15h30min.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83245 Nr: 647-97.2018.811.0093

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY FRUTO - OAB:7229

 Vistos, ETC.

Trata-se de procedimento para aplicação de medidas protetivas instaurado 

em favor da vitima Mailce Braga de Oliveira, em face de Francelino ds 

Santos Sousa, na forma da Lei 11.340/06, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Foram deferidas medidas protetivas de urgência à vítima.

Posteriormente à decisão proferida, o Parquet juntou cota ministerial, 

requerendo a revogação de parte da medida protetiva, o que foi deferido.

É o breve relatório.

 Fundamento e Decido.

No caso em tela, após a revogação de parte das medidassanteriormente 

deferidas, designou-se a presente audiência para tentativa de conciliação 

das partes.

 Assim, restou a necessidade de manter a medida protetiva do item, com a 

adequação acima descrita.

Face ao exposto, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, mantendo a medida acima 

descrita.

Sem custas.

Após as formalidades legais, transitada em julgado, arquivem-se os autos, 

com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82291 Nr: 2616-84.2017.811.0093

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ESTADO DO PARANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO FREDUCZWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUEL LIMA COSTA - 

OAB:19534/O

 Vistos, etc.

Inicialmente, ATUALIZE-SE o endereço do reeducando junto ao Sistema 

Apolo.

REALIZE a Secretaria o cálculo atualizado da pena do reeducando, com 

posterior intimação deste.

De acordo com as informações colhidas em audiência, considerando a 

inexistência de regime aberto no Estado de Mato Grosso, devendo o 

reeducando cumprir seguintes medidas, PELO PRAZO DA PENA FIXADA:

 1- Comparecimento bimestral em juízo, contando a partir desta data, até o 

dia 20 de cada mês;

2- Proibição de se ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) dias, sem 

autorização do Juízo;

 3- Proibição de mudar de endereço sem comunicar o Juízo;

4- Proibição de frequentar bares, prostíbulos e estabelecimento 

congêneres.

5- Recolhimento domiciliar noturno das 22:30 às 05:00 horas da manhã do 

dia seguinte, salvo se estiver à trabalho. Com relação a este item, deve 

ser levar em consideração o fato do reeducando laborar em fazendas.

 6 – Comprovação no prazo de 30 (trinta) dias de atividade lícita.

Após, o período da pena, vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 85437 Nr: 2068-25.2018.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ary Fruto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Recebo a inicial eis que preenche os requisitos legais.

 CITE-SE a parte executada para, em 3 dias, efetuar o pagamento da dívida 

conforme artigo 829, do Novo Código de Processo Civil, cientificando-a de 

que, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor 

embargos no prazo de 15 dias, contados da data da juntada do mandado 

de citação aos autos (artigos. 914 e 915 do NCPC) ou, no mesmo prazo 

dos embargos, desde que reconheça o crédito da parte exequente, 

depositar 30% do valor em execução, inclusive custas e honorários de 

advogado, para que possa pleitear o parcelamento do restante, em até 

seis parcelas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios 

de 1% ao mês (artigo 916 do NCPC).

O deferimento do parcelamento depende de manifestação do credor, 

quanto ao preenchimento dos requisitos (art. 916, NCPC).

Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor do débito (art. 827 

NCPC), verba essa que será reduzida pela metade caso a parte 

executada efetue o pagamento nos 3 dias acima indicados (art. 827, § 1º 

NCPC).

Tão logo verificado pelo Oficial de Justiça que não houve pagamento no 

prazo assinalado, e desde que haja suficiente recolhimento de custas, 

deverá proceder à penhora e à avaliação, lavrando-se auto e intimando-se 

o executado, se a diligência ocorrência na presença deste (art. 829, § 1º 

NCPC).

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

que não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º NCPC).

Feita a penhora, os bens ficarão preferencialmente em poder do 

depositário judicial (art. 840, II NCPC). Se não houver depositário judicial, 

os bens ficarão em poder do exequente (§ 1º) ou, poderão ser 

depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou 

quando anuir o exequente (§ 2º).

Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830 NCPC) e, nos 10 
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dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o 

executado 2 vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido (art. 830, § 1º NCPC).

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto 

converter-se-á em penhora, independentemente de termo (art. 830, § 3º 

NCPC).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71693 Nr: 1080-77.2013.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição

Mantenho a Decisão de fls. 64, a qual deve ser cumprida 

INTEGRALMENTE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75978 Nr: 142-77.2016.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Ladeia Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA BARBOSA DE 

ANDRADE - OAB:RO/6050

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO O REQUERENTE conforme a sentença de folha 56, 

para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 634,78 (seiscentos e trinta e quatro reais e 

setenta e oito centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença 

de folha 56. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 221,38 (duzentos e vinte e um reais e 

trinta e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - 

PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item (CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas, incluir o valor e gerar o 

boleto e da mesma forma no item de taxa judiciária. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do 

Fórum da Comarca de Feliz Natal aos cuidados da Central de Arrecadação 

e Arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72115 Nr: 309-65.2014.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcebíades Souza de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A., SERASA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY FRUTO - OAB:7229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimara Rodrigues 

Cordeiro Tavares - OAB:3.961, Luis Carlos Laurenço - OAB:16.780

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte Requerida TIM Celular S.A. conforme a 

sentença de folha 84, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 673,56 (seiscentos 

e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença de folha 84. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 260,16 (duzentos e 

sessenta reais e dezesseis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item (CUSTAS E 

TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas, incluir 

o valor e gerar o boleto e da mesma forma no item de taxa judiciária. Após 

a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no 

protocolo geral do Fórum da Comarca de Feliz Natal aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75347 Nr: 1140-79.2015.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURIEL GONZATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA V. POMMER SENN - 

OAB:14810, Camila Dill Rosseto - OAB:19.905/O

 Vistos,

Com relação à proposta de transação penal aceita, HOMOLOGO a 

transação penal celebrada entre o Ministério Público e o autor do fato, na 

forma acima estabelecida.

Sai intimado para dar cumprimento ao benefício transacional, bem como 

comprovar o cumprimento da transação penal nos autos.

Quanto à composição civil dos danos, HOMOLOGO, por sentença, o 

acordo firmado pelas partes, e, com supedâneo no Art. 487, III, do NCPC, 

julgo EXTINTO O PROCESSO, COM JULGAMENTO DO MÉRITO, constituindo 

para todos os efeitos o título executivo judicial. Concito a parte requerida a 

bem e fielmente cumprir o avençado.

Com retorno dos autos, arquive-se observando as cautelas e anotações 

de estilo, cientes as partes de que, havendo inadimplemento, poderão 

requerer o desarquivamento e postular a execução nos mesmos autos.

Decorrido o prazo para cumprimento da transação penal, com ou sem 

comprovação, abra-se vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Comarca de Guarantâ do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 046/2018-DF

 O Excelentíssimo Senhor DIEGO HARTMANN – Juiz de Direito Diretor do 

Foro da Comarca de Guarantã do Norte/MT – no uso de suas atribuições 

legais;

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR Raquel Pereira Azambuja de Souza, portadora do RG 

2526337-4 e CPF n. 046.432511-07, para exercer, em comissão, o cargo 

de Assessor de Gabinete II da Vara Única da Comarca de Guarantã no 

Norte, a partir da Assinatura do Termo de Posse e Exercício, que será 

editado e assinado a partir da publicação desta.

Cumpra-se. Registre-se. Cumpra-se.

Guarantã do Norte-MT, 10 de dezembro de 2018.

DIEGO HARTMANN. Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82435 Nr: 1769-76.2012.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elia dos Santos Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 
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OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39463 Nr: 1664-70.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Nunes Mazzini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82070 Nr: 1404-22.2012.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA FREITAS SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39476 Nr: 1677-69.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cacilda Gomes Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35990 Nr: 2102-33.2009.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Vilson Pavan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:273735/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39469 Nr: 1670-77.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arceli Schrader

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40249 Nr: 2451-02.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA ELENA DURÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Rita da Silva Marafon - 

OAB:12275-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39441 Nr: 1642-12.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31918 Nr: 697-93.2008.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 95280 Nr: 2491-08.2015.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirson Granemann Hoffmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ralff Hoffmann - 

OAB:13128/MT

 Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida e 

determinada a citação do acusado, sendo apresentada resposta, 

cumprindo o disposto do art. 396-A do CPP.

 Preceitua o art. 397 do Código de Processo Penal, com redação da Lei nº 

11.719/2008, que “após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e 

parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado 

quando verificar: I – a existência manifesta de causa excludente da 

ilicitude do fato; II – a existência manifesta de causa excludente da 

culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III – que o fato narrado 

evidentemente não constitui crime; ou IV - extinta a punibilidade do 

agente”.

Assim, analisando detidamente os autos, entende-se que não se 

apresenta qualquer das hipóteses autorizadoras da absolvição sumária 

prevista no art. 397 do CPP, uma vez que o fato constitui crime e por não 

vislumbrar a existência de causa excludente da ilicitude do fato ou da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 538 de 669



culpabilidade do agente, bem como qualquer causa de extinção da 

punibilidade do agente.

Ademais, verifico que o inquérito policial apresenta a existência de 

materialidade delitiva e de indícios de autoria.

Logo, diante dos fundamentos expostos deve-se dar prosseguimento na 

instrução do feito.

Designo audiência de instrução para a data de 7 de fevereiro de 2019, às 

15h20min.

CERTIFIQUE-SE A SECRETARIA deste Juízo se atendidos os comandos da 

decisão em que recebida e denúncia (juntadas, requisições e 

comunicações).

Intime-se o acusado, o Defensor, o Ministério Público, bem como as 

testemunhas arroladas.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se na forma da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91504 Nr: 371-89.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Maciel de Alencar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samara Corinta Hammoud 

Costa - OAB:6.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora, para alegar aquilo que entende por direito, no 

prazo de 05 (cinco dias), sob pena de ser encaminhado para o arquivo.

Dayany Caroline Calado dos Santos

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94501 Nr: 2003-53.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edivaldo Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora, para alegar aquilo que entende por direito, no 

prazo de 05 (cinco dias), sob pena de ser encaminhado para o arquivo.

Dayany Caroline Calado dos Santos

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95351 Nr: 2542-19.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Aparecida Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora, para alegar aquilo que entende por direito, no 

prazo de 05 (cinco dias), sob pena de ser encaminhado para o arquivo.

Dayany Caroline Calado dos Santos

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34712 Nr: 840-48.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Virginia Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Marques Ribeiro - 

OAB:8.973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87416 Nr: 735-95.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida de Fatima Santos Gregório, José Meurer, 

Suely Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora, para alegar aquilo que entende por direito, no 

prazo de 05 (cinco dias), sob pena de ser encaminhado para o arquivo.

Dayany Caroline Calado dos Santos

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86086 Nr: 2005-91.2013.811.0087

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Zeneide Almeida Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Ferreira Queiroz - 

OAB:9337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora, para alegar aquilo que entende por direito, no 

prazo de 05 (cinco dias), sob pena de ser encaminhado para o arquivo.

Dayany Caroline Calado dos Santos

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83205 Nr: 2538-84.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SANTIAGO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora, para alegar aquilo que entende por direito, no 

prazo de 05 (cinco dias), sob pena de ser encaminhado para o arquivo.

Dayany Caroline Calado dos Santos

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29952 Nr: 1428-26.2007.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fatima Morbaque, Samara Morbaque, 

Francimara Morbaque, Lucas Morbaque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39606 Nr: 1807-59.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Geni Ribeiro Boian
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39461 Nr: 1662-03.2010.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laici Moreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33019 Nr: 1925-06.2008.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Didimo de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT, Patricia Martens - OAB:18.404 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40093 Nr: 2295-14.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnesto Jose Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40589 Nr: 2791-43.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVONICE SABINO LORCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30770 Nr: 2240-68.2007.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Espolio de Maria das Dores Nunes Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39445 Nr: 1646-49.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genesio Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar CPF, banco, agência e número da 

(s) conta a ser (em) transferido (s) o (s) valor (es) depositado (s) na 

Conta Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 31925 Nr: 736-90.2008.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Scalco Fole

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o petitório retro, proceda-se com a transferência dos valores, 

conforme requisitado pelo causídico.

Efetivada a liberação do valor referente à requisição de pequeno valor 

(RPV) pertencente à parte autora e/ou causídico, intime-se pessoalmente 

a exequente a fim de que tome conhecimento acerca da transferência do 

montante para a conta de seu advogado. No ato de intimação pessoal, 

deverá o oficial de justiça esclarecer que a parte deverá procurar seu 

advogado para receber o valor a ela destinado.

Intime-se, ainda, o patrono da parte autora para que apresente, no prazo 

de 30 (trinta) dias, recibo de pagamento à exequente.

Inclua-se o nome da parte autora no edital de publicação de alvarás 

previdenciários liberados.

 Expeça-se o edital contendo o nome das partes e encaminhe-se à 

imprensa local para divulgação, nos mesmos moldes em que são 

realizadas as intimações para audiência, omitindo-se os valores liberados.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83119 Nr: 2452-16.2012.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdGdN-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 Para interrogatório do acusado designo a data de , às hmin.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117632 Nr: 3903-66.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ary Paracatu, Mateus Martins Paracatu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR JOSÉ BROCH, Nilsa Lorenzetti Broch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Rodrigues Arantes - 

OAB:13.616/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé, que os autos nº. 3903-66.2018.811.0087 – Código: 

117632, foram recebidos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania da Comarca de Guarantã do Norte-MT, ficando cadastrado junto 

ao Sistema Informatizado de Gestão das Centrais e Centro Judiciários sob 

o nº 213434/2018 e designada Sessão de Conciliação para o dia 

16/04/2019 às 13h30min.

 CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

desta Comarca, no dia e hora descritos acima.

 Patrícia Elaine dos Santos Martins

 Gestora do CEJUSC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010209-80.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA CRISTINA MOURA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Relatório dispensando. Defende a parte autora que não possui nenhuma 

relação jurídica que sustente a inclusão de seu nome no cadastro de maus 

pagadores. A parte requerida, no entanto, trouxe telas sistêmicas dando 

conta de que a autora de fato utilizou dos serviços prestados, tendo a 

linha telefônica sido cancelada em razão da falta de pagamento. Ora, 

havendo comprovação de que o serviço foi devidamente prestado, as 

alegações autorais no sentido de que a autora fora vítima de fraude 

deveria ter vindo acompanhada de elementos probatórios conducentes ao 

reconhecimento da verossimilhança de suas alegações. Ainda que se 

esteja a tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não 

tem o condão de impor à demanda a comprovação de fatos constitutivos 

do direito da autora, sobretudo sobre os quais não possui nenhuma 

disponibilidade. A parte autora não se desincumbiu minimamente de seu 

ônus probatório. Não trouxe sequer os comprovantes de residência que 

pudessem dar sustentação às suas argumentações. Assim, tendo a 

requerida comprovado a origem do débito, a dívida mostra hígida e 

suficiente a legitimar a inscrição do nome da autora no cadastro de maus 

pagadores. Sendo os fatos deduzidos na inicial completamente diversos 

das provas apresentadas em juízo, reconheço a litigância de má fé e 

condeno a parte autora ao pagamento de multa que fixo no valor de R$ 

200,00 (duzentos Reais). O dano moral, por óbvio, é improcedente. A 

dívida é existente, tendo a parte requerida feito uso do cadastro restritivo 

ao crédito no estrito e legítimo uso regular do direito. Ao depois, ainda que 

assim não fosse, a parte autora possuiu diversas outros inscrições 

negativas em seu nome, o que implica o reconhecimento da incidência da 

Súmula 385 do STJ. DISPOSITIVO Ante ao exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos autorais e CONDENO A PARTE AUTORA em 

litigância de má fé, fixando multa no valor de R$ 200,00 (duzentos Reais). 

Tendo a parte autora se valido do processo judicial para obter fim espúrio 

ao alterar a verdade dos fatos, tentando legar o juízo a erro, não se 

mostra possível a manutenção dos benefícios da gratuidade judiciária, 

razão pela qual revogo-o. Custas pela autora. Intime-se a parte autora 

para pagamento da multa no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

utilização do sistema BACENJUD. Sem honorários sucumbenciais. 

Intimem-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010093-79.2013.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNICE APARECIDA RUIVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO OAB - MT0016500A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO DE TAL (REQUERIDO)

 

Recebo como embargos de declaração. Por completa ausência de 

previsão legal, indefiro o pedido de reconsideração. Ainda que se admita 

que a parte autora seja pessoa de pouca instrução, encontrava-se 

representada por profissional habilitado, sendo de todo impertinente a 

pedido de reconsideração. Certifique-se o transito em julgado. Calculem-se 

as custas, intime-se para pagamento e, adimplidos, remeta-se ao arquivo. 

DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010250-52.2013.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA LENZI OAB - MT0013287A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUNICE OZELAME (EXECUTADO)

PAULO ROBERTO OZELAME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

 

Intime-se a parte autora para requerer o que direito. DIEGO HARTMANN

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010226-58.2012.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA LIDIA DOCIATI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA FERREIRA QUEIROZ OAB - MT0009337A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUTRINORTE ? INDUSTRIA DE SUPLEMENTOS MINERAIS URGNIANI LTDA. 

ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

João Guedes Carrara OAB - MT0014865A (ADVOGADO(A))

 

Vistos em correição. Intime-se a parte recorrida para apresentar resposta 

ao recurso no prazo de 10 dias. Após, encaminhem-se os autos à Turma 

Recursal. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010172-53.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA FORTUNATO QUIRINO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Em razão do potencial efeito infringente, intime-se a parte requerente para 

manifestação, após, conclusos para análise dos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010177-75.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO(A))

 

Intime-se a parte autora para que se manifeste sobre os embargos. Após, 

conclusos para apreciação

Comarca de Guiratinga

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2086 Nr: 250-79.1999.811.0036

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Cândido Resende, MARIA H. M. 

CÂNDIDO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495, Fabiula Muller Koening - OAB:PR 22.819, 

Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fausto Luís Morais da Silva - 

OAB:36.427-PR, Péricles Landgraf Araújo de Oliveira - 

OAB:MT/6.005-A, ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB:34206/PR

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para Intimação da parte 

requerida através de seu advogado, para que tomem conhecimento da 

condenação das custas processuais atualizada de fls. 458, no valor total 

de R$ 425,53 (Quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e três 

centavos), no prazo de cinco (05) dias. Sob pena de protestos e/ou envio 

do cadastro do devedor para inscrição em Divida Ativa na Procuradoria 

Geral do Estado de Mato Grosso. Informo ainda, que estes valores 

deverão ser emitidas guias separadamente no sítio eletrônico < 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 61597 Nr: 2946-24.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdAFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

JUÍZO DA VARA ÚNICA

Código nº 61597

 Conforme o que determina o Provimento nº 040/2008/CM em seu artigo 22, 

a vigência da Seção V, Dos Conciliadores e Mediadores Judiciais e artigo 

334, parágrafos e incisos do CPC/2015, bem como o estabelecido no 

despacho pelo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli desta 

Comarca, designo audiência de conciliação para o dia 28/02/2019 às 

13h00min.

Expeça-se o necessário, cite-se e intimem-se as partes conforme as 

determinações do Código de Processo Civil.

 Guiratinga – MT, 12 de dezembro de 2018.

 Débora Larissa Dias de Souza

 Conciliadora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 61609 Nr: 2956-68.2018.811.0036

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

JUÍZO DA VARA ÚNICA

Código nº 61609

 Conforme o que determina o Provimento nº 040/2008/CM em seu artigo 22, 

a vigência da Seção V, Dos Conciliadores e Mediadores Judiciais e artigo 

334, parágrafos e incisos do CPC/2015, bem como o estabelecido no 

despacho pelo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli desta 

Comarca, designo audiência de conciliação para o dia 14/02/2019 às 

13h30min.

Expeça-se o necessário, cite-se e intimem-se as partes conforme as 

determinações do Código de Processo Civil.

 Guiratinga – MT, 12 de dezembro de 2018.

 Débora Larissa Dias de Souza

 Conciliadora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 61612 Nr: 2957-53.2018.811.0036

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

JUÍZO DA VARA ÚNICA

Código nº 61612

 Conforme o que determina o Provimento nº 040/2008/CM em seu artigo 22, 

a vigência da Seção V, Dos Conciliadores e Mediadores Judiciais e artigo 

334, parágrafos e incisos do CPC/2015, bem como o estabelecido no 

despacho pelo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli desta 

Comarca, designo audiência de conciliação para o dia 24/01/2019 às 

15h00min.

Expeça-se o necessário, cite-se e intimem-se as partes conforme as 

determinações do Código de Processo Civil.

 Guiratinga – MT, 12 de dezembro de 2018.

 Débora Larissa Dias de Souza

 Conciliadora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 61412 Nr: 2879-59.2018.811.0036

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLdMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

JUÍZO DA VARA ÚNICA

Código nº 61412

 Conforme o que determina o Provimento nº 040/2008/CM em seu artigo 22, 

a vigência da Seção V, Dos Conciliadores e Mediadores Judiciais e artigo 

334, parágrafos e incisos do CPC/2015, bem como o estabelecido no 

despacho pelo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli desta 

Comarca, designo audiência de conciliação para o dia 14/02/2019 às 

14h00min.

Expeça-se o necessário, cite-se e intimem-se as partes conforme as 

determinações do Código de Processo Civil.

 Guiratinga – MT, 12 de dezembro de 2018.

 Débora Larissa Dias de Souza

 Conciliadora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 57057 Nr: 1199-39.2018.811.0036

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beatriz Dourado Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcus Subtil Araújo
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Fialho Junior - 

OAB:17524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

JUÍZO DA VARA ÚNICA

Código nº 57057

 Conforme o que determina o Provimento nº 040/2008/CM em seu artigo 22, 

a vigência da Seção V, Dos Conciliadores e Mediadores Judiciais e artigo 

334, parágrafos e incisos do CPC/2015, bem como o estabelecido no 

despacho pelo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli desta 

Comarca, designo audiência de conciliação para o dia 24/01/2019 às 

15h30min.

Expeça-se o necessário, cite-se e intimem-se as partes conforme as 

determinações do Código de Processo Civil.

 Guiratinga – MT, 12 de dezembro de 2018.

 Débora Larissa Dias de Souza

 Conciliadora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 61091 Nr: 2731-48.2018.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleophanes Lopes Domingues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

JUÍZO DA VARA ÚNICA

Código nº 61091

 Conforme o que determina o Provimento nº 040/2008/CM em seu artigo 22, 

a vigência da Seção V, Dos Conciliadores e Mediadores Judiciais e artigo 

334, parágrafos e incisos do CPC/2015, bem como o estabelecido no 

despacho pelo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli desta 

Comarca, designo audiência de conciliação para o dia 24/01/2019 às 

13h30min.

Expeça-se o necessário, cite-se e intimem-se as partes conforme as 

determinações do Código de Processo Civil.

 Guiratinga – MT, 12 de dezembro de 2018.

 Débora Larissa Dias de Souza

 Conciliadora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 61443 Nr: 2893-43.2018.811.0036

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

JUÍZO DA VARA ÚNICA

Código nº 61443

 Conforme o que determina o Provimento nº 040/2008/CM em seu artigo 22, 

a vigência da Seção V, Dos Conciliadores e Mediadores Judiciais e artigo 

334, parágrafos e incisos do CPC/2015, bem como o estabelecido no 

despacho pelo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli desta 

Comarca, designo audiência de conciliação para o dia 24/01/2019 às 

14h00min.

Expeça-se o necessário, cite-se e intimem-se as partes conforme as 

determinações do Código de Processo Civil.

 Guiratinga – MT, 12 de dezembro de 2018.

 Débora Larissa Dias de Souza

 Conciliadora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 61543 Nr: 2922-93.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DFdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

JUÍZO DA VARA ÚNICA

Código nº 61543

 Conforme o que determina o Provimento nº 040/2008/CM em seu artigo 22, 

a vigência da Seção V, Dos Conciliadores e Mediadores Judiciais e artigo 

334, parágrafos e incisos do CPC/2015, bem como o estabelecido no 

despacho pelo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli desta 

Comarca, designo audiência de conciliação para o dia 06/02/2019 às 

13h30min.

Expeça-se o necessário, cite-se e intimem-se as partes conforme as 

determinações do Código de Processo Civil.

 Guiratinga – MT, 12 de dezembro de 2018.

 Débora Larissa Dias de Souza

 Conciliadora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 61551 Nr: 2930-70.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

JUÍZO DA VARA ÚNICA

Código nº 61551

 Conforme o que determina o Provimento nº 040/2008/CM em seu artigo 22, 

a vigência da Seção V, Dos Conciliadores e Mediadores Judiciais e artigo 

334, parágrafos e incisos do CPC/2015, bem como o estabelecido no 

despacho pelo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli desta 

Comarca, designo audiência de conciliação para o dia 24/01/2019 às 

14h30min.

Expeça-se o necessário, cite-se e intimem-se as partes conforme as 

determinações do Código de Processo Civil.

 Guiratinga – MT, 12 de dezembro de 2018.

 Débora Larissa Dias de Souza

 Conciliadora

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50817 Nr: 2382-79.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarindo da Silva Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 50817

 Sentença

Expeçam-se os alvarás de levantamento eletrônico nas contas bancárias 

informadas, correspondente ao montante de cada beneficiário.

Cumpra-se, atentando-se a Secretaria para a Ordem de Serviço nº 
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03/2014.

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 12 de dezembro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42075 Nr: 722-84.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Jeronimo de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Sergio Martins Ribeiro - 

OAB:14310-MT, Marcela Martins Ribeiro - OAB:16.568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 42075

Vistos etc.

Intime-se, novamente, o causídico do requerente para que cumpra integral 

despacho de fl.125, acostando aos autos, prestação de conta do 

montante repassado à parte autora, bem como, para que acoste aos autos 

informações bancárias para a expedição do alvará eletrônico do(a) 

AUTOR(a) para que este, possa receber o valor devido referente à multa 

aplicada.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 12 de dezembro de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41111 Nr: 419-70.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elzita Francisca de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:3546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 41111

Vistos etc.

Considerando as novas regras da Resolução 11/2014 do Tribunal Pleno, 

que regulamenta os depósitos judiciais do Poder Judiciário de MT, intime-se 

o procurador da parte autora para que acoste aos autos informações 

bancárias necessárias para a expedição do alvará eletrônico do(a) 

AUTOR(a) e do CAUSÍDICO para que estes, possam receber os valores 

devidos e discriminados.

Ademais, DETERMINO que seja expedido alvará de levantamento, 

referente à multa aplicada por atraso, apenas à parte autora, ou seja, à 

Sra. Euzita Francisca de Morais.

Às providências.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 12 de dezembro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 246 Nr: 25-06.1992.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benício de Souza Moura, José Herculano 

Machado Filho, Petrônio Coelho de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello Oliveira - 

OAB:5134/MT, Thiago Mello de Oliveira - OAB:18818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 25-06.1992.811.0036 (246)

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos etc.

CIENTE da apresentação dos embargos de terceiros protocolizado por 

MAURO EVANDRO FACCO e PAULO FRANCISCO FACCO (fls. 383/388), 

contudo nos termos do art. 676 do NCPC, a presente peça deverá ser 

distribuída em apartado a este feito executivo.

1) Dessa forma, DESENTRANHEM-SE destes autos a petição de embargos 

de terceiros e os documentos em anexos (fls. 383/434) e REALIZE A 

DISTRIBUIÇÃO deles EM APENSO à presente execução de título 

extrajudicial, atribuindo lhes um código processual, para que sejam 

devidamente processados e julgados, após voltem esses autos 

conclusos.

2) Nesse sentido, diante do risco de perecimento de direito de propriedade 

de terceiro de boa-fé, com a arrematação do bem penhorado neste feito 

executivo, julgo razoável SUSPENDER os efeitos da decisão que designou 

a hasta pública, a qual determinou a realização de Leilão do imóvel 

penhorado, por consequência. Desse modo, DETERMINO A RETIRADA do 

bem penhorado nestes autos da lista de arrematação em hasta pública 

designada para o dia de hoje, 12/12/2018.

3) Por fim, esclareço que o Recebimento ou não destes Embargos de 

Terceiros e a análise dos demais pedidos liminares exposto nos 

embargos, serão julgado quando houver a referida distribuição, 

apensamento e o devido RECOLHIMENTO das CUSTAS PROCESSUAIS as 

quais ainda não foram quitadas.

4) Dando continuidade a presente ação de execução de título extrajudicial, 

INTIMEM-SE as partes e o LEILOEIRO, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem-se nesta execução de título judicial, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção do processo sem resolução do 

mérito e preclusão de direitos, respectivamente.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 12/12/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 61230 Nr: 2795-58.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Neves Tito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2795-58.2018.811.0036 (61230)

Ação de Obrigação de Fazer

Despacho.

Vistos etc.

 CERTIFIQUE-SE a serventia se o requerido ESTADO DE MATO GROSSO 

foi devidamente citado, bem como se transcorreu “in albis” o prazo para 

apresentação da contestação.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 12/12/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45268 Nr: 2321-58.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Samuel Oliveira de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Orivaldo Dias de Souza - 

OAB:7790-A/MT
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 Processo n.º 2321-58.2016.811.0036

Código: 45268

Criminal

Decisão.

Vistos etc.

Constatado a tempestividade do recurso de apelação.

Assim, RECEBO o recurso de apelação de fl. 177 interposto pela Defesa 

técnica do réu, em seus efeitos legais (art. 597, CPP). Considerando que o 

acusado assinou a petição de interposição do referido recurso juntamente 

com seu advogado constituído, DECLARO-O intimado da sentença de fls. 

161/163.

Considerando que o Apelante já apresentou suas razões recursais (fls. 

178/180), INTIME-SE o APELADO para que ofereça as contrarrazões 

recursais, no prazo de 08 (oito).

Apresentadas ou não as contrarrazões, ENCAMINHEM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 12 de dezembro de 2018.

 AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16421 Nr: 1162-90.2010.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Shalom Cursos, Elias da Costa Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIRIATO BISPO SEABRA - 

OAB:11061/MT

 Autos n° 1162-90.2010.811.0036 (16421)

Ação de Execução

 Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido retro do exequente de fl. 78/79 para determinar o 

DESARQUIVAMENTO do presente feito e a penhora do imóvel indicado à 

fls. 78/79, registrado sob a matrícula nº 5.692 de cópia juntada às fls. 

80/81, de propriedade da parte executada.

1) Assim, DETERMINO a lavratura do Termo de PENHORA E AVALIAÇÃO 

do bem imóvel indicado e NOMEIO a parte executada como depositária dos 

bens. EXPEÇA-SE o necessário.

2) No mesmo ato, INTIME-SE a parte executada para que tenha ciência da 

penhora e de sua nomeação como depositária do bem. Além disso, INTIME 

a parte para que no prazo legal, caso queira, apresente impugnação nos 

autos, por meio de advogado (a).

3) Após, afim de conferir segurança jurídica ao ato, PROCEDA-SE ao 

registro da penhora do referido bem no Cartório de Registro de Imóveis 

competente.

 4) Por fim, nada sendo apresentado pelo executado, INTIMEM-SE as 

Partes para que se manifestem sobre o Laudo de Avaliação respectivo no 

prazo de 10 (dez) dias. O Exequente deverá dizer, em especial, quanto ao 

seu interesse na adjudicação ou na alienação judicial do bem.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 12/12/2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58644 Nr: 1771-92.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilia Pereira Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keni Marlova Forgiarini - 

OAB:16610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO/CÓD. Nº 58644

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por EDILIA PEREIRA PASSOS em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), alegando ser 

trabalhador (a) rural, mormente no regime de economia familiar, fazendo 

jus ao benefício pleiteado.

Contestação juntada aos autos às fls.37/41.

Impugnação às fls.46/50, reiterando os termos da inicial.

É o breve relatório. Decido.

Das provas.

 Defiro as provas na forma requerida, consistente em depoimento pessoal 

das partes e inquirição das testemunhas.

 Destarte, dou por saneado o processo, já que presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20/02/19, às 

14h00min.

INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para prestar o seu depoimento, CONSIGNANDO 

EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA PENA DE 

CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme estabelece o artigo 

385, § 1º, do Novo CPC.

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES, da audiência designada, via 

DJE. Ressalto que eles deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo 

legal. FICAM ADVERTIDOS da sua obrigação de intimarem as testemunhas 

por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, nos 

termos do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou comprometerem em levar 

as testemunhas à audiência, nos moldes do art. 455, §2º do Novo CPC.

A inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC).

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 06 de dezembro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59964 Nr: 2286-30.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria dos Santos Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Filipak - 

OAB:11551/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO/CÓDIGO N° 59964

Vistos etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, emendar a inicial, 

juntando aos autos declaração de hipossuficiência, sob pena de 

indeferimento da gratuidade da justiça, bem como a procuração, sob pena 

de indeferimento da inicial, nos termos dos art. 485, I c/c art. 330, III, ambos 

do NCPC.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 11 de dezembro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53822 Nr: 3573-62.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lucia da Silva Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 53822

Vistos etc.

Intime-se a autarquia para que se manifeste quanto à proposta de acordo, 
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apresentada pela parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 11 de dezembro de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37245 Nr: 721-36.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Josélia da Silva Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 37245

 Sentença

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 11 de dezembro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 48118 Nr: 1138-18.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valderson da Silva Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:TENENTE

 PROCESSO/CÓD. Nº 48118

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por VALDERSON DA SILVA 

RIBEIRO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

Devidamente intimado, o requerido apresentou contestação às fls.36/39.

Impugnação à fl.50.

Laudo pericial juntado às fls.72/73..

É o breve relatório. Decido.

Das provas.

 Defiro as provas na forma requerida, consistente em depoimento pessoal 

das partes, inquirição das testemunhas e laudo pericial.

 Destarte, dou por saneado o processo, já que presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

 Designo o dia 20/02/19, às 15h00min, para audiência de instrução e 

julgamento.

INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para prestar o seu depoimento, CONSIGNANDO 

EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA PENA DE 

CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme estabelece o artigo 

385, § 1º, do Novo CPC.

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES, da audiência designada, via 

DJE. Ressalto que eles deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo 

legal. FICAM ADVERTIDOS da sua obrigação de intimarem as testemunhas 

por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, nos 

termos do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou comprometerem em levar 

as testemunhas à audiência, nos moldes do art. 455, §2º do Novo CPC.

A inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC).

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 11 de dezembro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44768 Nr: 2039-20.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joabes da Costa Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Novaes Porto - 

OAB:20487/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 44768

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por JOABES DA COSTA MORAIS 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

Devidamente intimado, o requerido apresentou contestação às fls.33/38.

Impugnação à fl.59/61.

Laudo pericial juntado às fls.90/94.

É o breve relatório. Decido.

Das provas.

 Defiro as provas na forma requerida, consistente em depoimento pessoal 

das partes, inquirição das testemunhas e laudo pericial.

 Destarte, dou por saneado o processo, já que presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

 Designo o dia 20/02/19, às 15h30min, para audiência de instrução e 

julgamento.

INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para prestar o seu depoimento, CONSIGNANDO 

EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA PENA DE 

CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme estabelece o artigo 

385, § 1º, do Novo CPC.

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES, da audiência designada, via 

DJE. Ressalto que eles deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo 

legal. FICAM ADVERTIDOS da sua obrigação de intimarem as testemunhas 

por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, nos 

termos do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou comprometerem em levar 

as testemunhas à audiência, nos moldes do art. 455, §2º do Novo CPC.

A inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC).

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 11 de dezembro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37251 Nr: 723-06.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia de Souza Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Em face do exposto, com fulcro no art. 487, III, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o feito com resolução de mérito, 

extinguindo-se o presente feito executório, ante o reconhecimento pelo 

embargado da procedência do pedido, determinando que esta prossiga 

pelo valor apresentado pelo embargante, qual seja R$41.765,75 (quarenta 

e um mil setecentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco 

centavos).Assim, HOMOLOGO os cálculos realizados pelo INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS juntado às fls. 190/191, dos 

presentes autos.Condeno o embargado nas custas, despesas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 546 de 669



processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre a diferença entre a quantia executada e ora arbitrada. Friso, 

todavia, que sendo a embargada beneficiária da Justiça Gratuita nos autos 

principais, a execução das verbas sucumbências deverá obedecer o 

disposto no art. 12 da Lei nº 1.0960/50.Ato contínuo, expeça-se o 

competente RPV ou precatório, por intermédio do Tribunal competente 

devendo, neste caso, aguardar-se o pagamento em arquivo provisório, 

excluindo-o do relatório estatístico, mas sem baixa na 

distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Escoado o prazo 

recursal, arquivem-se. Cumpra-se.Guiratinga/MT, 11 de dezembro de 

2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37169 Nr: 688-46.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Lima Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 37169

Vistos etc.

Considerando as novas regras da Resolução 11/2014 do Tribunal Pleno, 

que regulamenta os depósitos judiciais do Poder Judiciário de MT, intime-se 

o procurador da parte autora para que acoste aos autos informações 

bancárias necessárias para a expedição do alvará eletrônico do(a) 

AUTOR(a) e do CAUSÍDICO para que estes, possam receber os valores 

devidos e discriminados.

Às providências.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 11 de dezembro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39123 Nr: 1461-91.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iolanda Francisca da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amâncio de Barros - 

OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 39123

 Sentença

Expeçam-se os alvarás de levantamento eletrônico nas contas bancárias 

informadas, correspondente ao montante de cada beneficiário.

Cumpra-se, atentando-se a Secretaria para a Ordem de Serviço nº 

03/2014.

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 11 de dezembro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44908 Nr: 2122-36.2016.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doracy Mendes Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INSS - INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL - OAB:roo

 PROCESSO/CÓD. Nº 44908

 Sentença

Expeçam-se os alvarás de levantamento eletrônico nas contas bancárias 

informadas, correspondente ao montante de cada beneficiário.

Cumpra-se, atentando-se a Secretaria para a Ordem de Serviço nº 

03/2014.

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 11 de dezembro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 34472 Nr: 1114-92.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora da Silva Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amâncio de Barros - 

OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 34472

 Sentença

Expeçam-se os alvarás de levantamento eletrônico nas contas bancárias 

informadas, correspondente ao montante de cada beneficiário.

Cumpra-se, atentando-se a Secretaria para a Ordem de Serviço nº 

03/2014.

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 11 de dezembro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50067 Nr: 2079-65.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Matos Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 50067

 Sentença

Expeçam-se os alvarás de levantamento eletrônico nas contas bancárias 

informadas, correspondente ao montante de cada beneficiário.

Cumpra-se, atentando-se a Secretaria para a Ordem de Serviço nº 

03/2014.

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 11 de dezembro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli
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Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50084 Nr: 2087-42.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Esmério José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 50084

 Sentença

Expeçam-se os alvarás de levantamento eletrônico nas contas bancárias 

informadas, correspondente ao montante de cada beneficiário.

Cumpra-se, atentando-se a Secretaria para a Ordem de Serviço nº 

03/2014.

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 11 de dezembro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35974 Nr: 240-73.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarindo da Silva Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amâncio de Barros - 

OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janriê Rodrigues 

Reck-Procurador Federal - OAB:59323, Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 35974

Vistos etc.

Considerando as novas regras da Resolução 11/2014 do Tribunal Pleno, 

que regulamenta os depósitos judiciais do Poder Judiciário de MT, intime-se 

o procurador da parte autora para que acoste aos autos informações 

bancárias necessárias para a expedição do alvará eletrônico do(a) 

AUTOR(a) e do CAUSÍDICO para que estes, possam receber os valores 

devidos e discriminados.

Às providências.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 11 de dezembro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47606 Nr: 891-37.2017.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Barbosa de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INSS - INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL - OAB:roo

 PROCESSO/CÓD. Nº 47606

 Sentença

Expeçam-se os alvarás de levantamento eletrônico nas contas bancárias 

informadas, correspondente ao montante de cada beneficiário.

Cumpra-se, atentando-se a Secretaria para a Ordem de Serviço nº 

03/2014.

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 11 de dezembro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35993 Nr: 245-95.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 35993

Vistos etc.

Considerando as novas regras da Resolução 11/2014 do Tribunal Pleno, 

que regulamenta os depósitos judiciais do Poder Judiciário de MT, intime-se 

o procurador da parte autora para que acoste aos autos informações 

bancárias necessárias para a expedição do alvará eletrônico do(a) 

AUTOR(a) e do CAUSÍDICO para que estes, possam receber os valores 

devidos e discriminados.

Às providências.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 11 de dezembro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45306 Nr: 2348-41.2016.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Pereira Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

OAB:292271, Procurador do INSS de roo - OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 45306

 Sentença

Expeçam-se os alvarás de levantamento eletrônico nas contas bancárias 

informadas, correspondente ao montante de cada beneficiário.

Cumpra-se, atentando-se a Secretaria para a Ordem de Serviço nº 

03/2014.

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 11 de dezembro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36524 Nr: 454-64.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Oliveira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 
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OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 36524

 Sentença

Expeçam-se os alvarás de levantamento eletrônico nas contas bancárias 

informadas, correspondente ao montante de cada beneficiário.

Cumpra-se, atentando-se a Secretaria para a Ordem de Serviço nº 

03/2014.

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 11 de dezembro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50768 Nr: 2365-43.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Teruko Kimura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE SOUSA - 

OAB:11319

 PROCESSO/CÓD. Nº 50768

 Sentença

Expeçam-se os alvarás de levantamento eletrônico nas contas bancárias 

informadas, correspondente ao montante de cada beneficiário.

Cumpra-se, atentando-se a Secretaria para a Ordem de Serviço nº 

03/2014.

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 11 de dezembro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37404 Nr: 788-98.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yvone Carvalho dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 37404

 Vistos etc.

Expeça-se o respectivo alvará de levantamento eletrônico, referente aos 

valores pertencentes aos beneficiários, na conta bancária do patrono 

fornecida nos autos, com a devida prestação de contas, após repasse do 

montante.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 11 de dezembro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51631 Nr: 2722-23.2017.811.0036

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laureci Clemente de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 51631

 Sentença

Expeçam-se os alvarás de levantamento eletrônico nas contas bancárias 

informadas, correspondente ao montante de cada beneficiário.

Cumpra-se, atentando-se a Secretaria para a Ordem de Serviço nº 

03/2014.

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 11 de dezembro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37176 Nr: 690-16.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geralda Sebastiana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 37176

Vistos etc.

Considerando as novas regras da Resolução 11/2014 do Tribunal Pleno, 

que regulamenta os depósitos judiciais do Poder Judiciário de MT, intime-se 

o procurador da parte autora para que acoste aos autos informações 

bancárias necessárias para a expedição do alvará eletrônico do(a) 

AUTOR(a) e do CAUSÍDICO para que estes, possam receber os valores 

devidos e discriminados.

Às providências.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 11 de dezembro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 40258 Nr: 237-84.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Rodrigues de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON DE SOUZA PINHEIRO - 

OAB:5135

 Autos n° 237-84.2016.811.0036 (40258)

Despacho.

Vistos etc.

CIENTE da Decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no 

Habeas Corpus nº 1011226-75.2018.811.0000, paciente JORGE 

RODRIGUES DE CARVALHO que por uninimidade denegou a ordem 

impetrada.

Aguarde-se o julgamento do Agravo em Execução já encaminhado ao 

Egrégio Tribunal.

Com o retorno, VISTAS ao Ministério Público.

Após, conclusos para novas deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 12/12/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55864 Nr: 672-87.2018.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Fernanda Alves de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Araújo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO/CÓD. Nº 55864

 Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido de fls. 45/46 da Defensoria Pública.

INTIME-SE PESSOALMENTE a representante legal do exequente para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, indique seu atual número de telefone e informe 

o endereço atualizado do Executado, sob pena de extinção do processo, 

sem resolução do mérito, conforme estabelece o art. 485, II e III, §1º do 

NCPC.

Após, CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 12 de Dezembro de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37122 Nr: 675-47.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Moraes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, Fernando Ferreira da Silva - OAB:14924-O/MT

 Autos: 675-47.2015.811.0036

Código: 37122

Decisão.

Vistos, etc.

Examinando as razões contidas no recurso apresentado pelo réu às fls. 

422/438, e, reapreciando a questão decidida, concluo que deve ser 

mantida a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Instado, o Ministério Público apresentou contrarrazões as fls. 440/463.

REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

com as nossas homenagens, para que o referido recurso possa ser 

apreciado.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 12 de dezembro de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14862 Nr: 926-75.2009.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laura Cristina Pereira da Silva, Laura Cristina 

Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello Oliveira - 

OAB:5134/MT, Thiago Mello de Oliveira - OAB:18818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 926-75.2009.811.0036

Código: 14862

Execução de Título Extrajudicial

Despacho.

Vistos etc.

Defiro o pedido retro.

SUSPENDO o feito, na forma do art. 921, III, do Novo CPC, pelo prazo de 01 

(um) ano ou até que o Exequente, realizadas as diligências necessárias, 

informe eventuais bens do Executado passíveis de constrição judicial, 

iniciando a contagem do prazo a partir da data do pedido.

Após o prazo de suspensão, devidamente certificado, INTIME-SE a parte 

exequente, por meio do seu advogado via DJE, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito.

Cumpra-se, intime-se.

Às providências.

Guiratinga/MT, 05 de Dezembro de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 429 Nr: 44-07.1995.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Loyr José de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS CORREIA COIMBRA, PAULO BUENO 

DE SOUZA, CLÁUDIO TAGLIAVANI, EDUARDO BUENO DE SOUZA, 

KARINA BUENO DE SOUZA, PAULO BUENO DE SOUZA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Gomes Junior - 

OAB:43244/PR, Fábio Leal de Souza - OAB:46.794-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CARLOS OBERG - 

OAB:57.397/SP, Janaina Manhani de Carvalho - OAB:18381/0

 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, ajuizada por 

LOYR JOSÉ DE LIMA e sua esposa LINDACIR MORAES DE LIMA, em face 

de RUBENS CORREIA COIMBRA E OUTROS, por consequência extingo o 

presente feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I do 

Novo CPC, para isso:1) RECONHEÇO de ofício a nulidade do Contrato de 

Compromisso de Venda e Compra de Cessão de Direitos Hereditários 

firmado entre os autores e os requeridos (fls. 10/10v), por consequência 

da supressão de formalidade legal exigida no artigo 386 e 388 do Código 

Civil de 1916 vigente à época (previsto no atual Código Civil de 2002 no 

art. 1691), bem como declaro nula as Escrituras Públicas descritas pelos 

autores, visto que vinculadas ao referido contrato (fls. 23/25 e fls. 

20/22).2) Contudo, DECLARO a existência da obrigação contida no 

mencionado Contrato (fls. 10/10v) e, nos termos do art. 170 do Código 

Civil, CONVERTO a obrigação como se fosse Compromisso de Compra e 

Venda de Imóveis Rurais, com a exclusão da parte da área dos imóveis 

pertencentes ao quinhão dos menores na época.3) DECLARO rescindido o 

referido negócio juntado às fls. 10/10v, realizado pelas partes em 10 de 

setembro de 1986, devido a inadimplência dos requeridos, ora 

vendedores, bem como em razão da impossibilidade de seu 

cumprimento.4) CONDENO os Requeridos, SOLIDARIAMENTE, a pagar aos 

autores o valor equivalente a Cz$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil 

cruzados), a título de restituição do pagamento realizado pelo autor das 

duas primeiras parcelas previstas no contrato (Cláusula Segunda). Valor 

esse que deverá ser convertido ao real e devidamente atualizado, em 

atendimento ao princípio da razoabilidade, a partir da data da citação dos 

primeiros requeridos, 29/09/1995 (Documento de fl. 110), pela incidência 

de correção monetária pelo IGP-M (FGV), acrescido de juros moratórios no 

percentual de 1% (um por cento) ao mês, conforme estabelece o art. 406 

do Código Civil, artigo que determina que os juros legais correspondem 

aos indicadosno § 1º do artigo 161 do Código Tributário...Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10818 Nr: 90-73.2007.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vidal Gabriel da Silva, Ester Moraes da Silva, Romildo 

Ferreira Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Deudomira Gabriel da Silva, Jairo 

Gabriel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763, Francisco Cesar Brzezinski Filho - 

OAB:15.105/O - MT, Léa Carvalho Moraes Brzezinski - OAB:3295-B, 

Quênesse Dyogo do Carmo - OAB:10286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Rodrigues de 
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Almeida - OAB:12401-B/MT, Stella Haider Arbid - OAB:10.931, 

VICTOR MARTINS SANTOS - OAB:18580

 Considerando que o Inventariante através de seu advogado que com 

poderes para assinar Termo de Compromisso ainda não o fez, apesar de 

devidamente intimado via DJE nº 10361, publicado em 19/10/2018. 

Considerando a nova determinação contida no despacho de fls, 366, fica 

os autos aguardando a finalização do prazo anteriormente fixado para o 

cumprimento integral da determinação contida na decisão de fls, 336/338, 

por parte do Inventariante e seu adogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53824 Nr: 3574-47.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão de Lima e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Sousa - OAB:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora acerca da implantação do 

benefício, conforme ofício de Ref. 50.

Guiratinga - MT, 13 de dezembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52624 Nr: 3054-87.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindaura da Silva Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Sousa - OAB:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora acerca da implantação do 

benefício, conforme Ofício de Ref. 46.

Guiratinga - MT, 13 de dezembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52624 Nr: 3054-87.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindaura da Silva Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Sousa - OAB:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora acerca da implantação do 

benefício, conforme ofício de Ref. 38.

Guiratinga - MT, 13 de dezembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57204 Nr: 1241-88.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmém Lúcia Ribeiro Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora acerca da implantação do 

benefício, conforme ofício de Ref. 38.

Guiratinga - MT, 13 de dezembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61444 Nr: 2894-28.2018.811.0036

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Augusto Dourado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anthony Augusto César Dourado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

comprovar nos autos o recolhimento da condução da Sra. Meirinha, a ser 

recolhido no link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, 

Zona 01, Bairro Guiratinga, Valor R$ 30,00(trinta reais). Guiratinga - MT, 13 

de dezembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60972 Nr: 2669-08.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Roberto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA GULART SOARES - 

OAB:6008/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, em 10 (dez) dias, 

apresentar Réplica à Contestação de Ref. 09.

Guiratinga - MT, 13 de dezembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60840 Nr: 2623-19.2018.811.0036

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Euzeri Vilela Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, em 10 (dez) dias, 

apresentar Réplica à Contestação de Ref. 09.

Guiratinga - MT, 13 de dezembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60350 Nr: 2424-94.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Francisco de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA GULART SOARES - 

OAB:6008/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, em 10 (dez) dias, 

apresentar Réplica à Contestação de Ref. 11.

Guiratinga - MT, 13 de dezembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60322 Nr: 2410-13.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Dias Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, em 10 (dez) dias, 

apresentar Réplica à Contestação de Ref. 13.

Guiratinga - MT, 13 de dezembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60322 Nr: 2410-13.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Dias Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, em 10 (dez) dias, 

apresentar Réplica à Contestação de Ref. 12.

Guiratinga - MT, 13 de dezembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59539 Nr: 2131-27.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Wilker Macedo de Oliveira e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON VAN DER SAND - 

OAB:24956/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, em 10 (dez) dias, 

apresentar Réplica à Contestação de Ref. 12.

Guiratinga - MT, 13 de dezembro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32213 Nr: 784-32.2013.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sbardellini & Cia Ltda - FUZIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cial Casa das Rações Boi Fort Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edgar Fadiga Junior - OAB:SP 

141.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 pagamento;6.informações dos dados pessoais do devedor: nome 

completo, CPF ou CNPJ, endereço completo com CEP, dados do processo, 

número, comarca, vara, fato, infração e penalidade; valor originário da 

dívida, bem como o termo final e a forma de calcular os juros de mora e 

demais encargos previstos em lei ou contrato, a origem, natureza, 

fundamento legal ou contratual da dívida;7.indicação, se for o caso, de 

estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo 

fundamento legal e o termo inicial para cálculo;8.data e número da 

inscrição no registro de dívida ativa;9.número do processo judicial ou 

administrativo;10.certidão de dívida ativa, contendo os mesmos elementos 

do termo de inscrição autenticada pela autoridade competente.Após, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Guiratinga/MT, 07 de Dezembro de 2018.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 7459 Nr: 134-63.2005.811.0036

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademyr César Franco - 

OAB:14.091, Carlos Rezende Junior - OAB:9059/MT, JACKSON 

NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/O, Renata Pimenta de Medeiros - 

OAB:9844/MT, Rogério Alves Arcoverde - OAB:6761/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA, as primeiras declarações 

para que produza os legais e jurídicos efeitos, devendo os bens, sendo 

divididos igualmente entre os herdeiros com a devida separação da 

meação pertencente a viúva meeira Maria Vieira da Silva, ora 

Inventariante, em consequência, atribuindo a todos os herdeiros o seu 

respectivo quinhão, além da meação atribuída a viúva meeira, ressalvados 

erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros e, ainda, o disposto no 

art. 553, do Novo CPC, por consequência extingo o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, I do NCPC.A) 

CONDENO a inventariante ao pagamento das custa inicias e das despesas 

processuais, contudo pelo fato da parte ser beneficiária da Justiça 

Gratuita determino que a execução das referidas custas sejam realizadas 

conforme o procedimento previsto no art. 98, §3º do NCPC, ou seja, a 

cobrança somente poderá ser realizada se no prazo de 05 (cinco) anos a 

parte credora comprovar que deixou de existir a situação de 

hipossuficiência em questão.B) NOTIFIQUE-SE o ESTADO DO MATO 

GROSSO da presente sentença homologatória, com CARGA/REMESSA 

dos autos, devido à necessidade de análise de todo processo, para que 

requeira o que entender de direito, no prazo legal.C) Transitado em 

julgado, EXPEÇA-SE o competente formal de partilha. D) Após nada sendo 

requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.P.R.I.C.Guiratinga/MT, 07/12/2018.Aroldo Jose Zonta BurgarelliJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32281 Nr: 855-34.2013.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Botta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUREA LIMA DE OLIVEIRA 

CARÓSIO - OAB:OAB/SP 114.382, JOÃO GILBERTO CAPORUSSO - 

OAB:OAB/SP 367.698, ROBERTO LUIZ CARÓSIO - OAB:OAB/SP 45.254

 Autos n° 855-34.2013.811.0036 (32281)

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido retro do Ministério Público de fls. 95/96.

1) Dessa forma, INTIMEM-SE os patronos do acusado JOSÉ ROBERTO 

BOTTA acerca da decisão judicial de fl. 91, bem como para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, JUNTEM nos autos os comprovantes de pagamento das 

prestações em pecúnia, as quais o réu ficou incumbido de realizar ou 

INFORMEM o endereço de seu cliente, para que seja possível a sua 

intimação pessoal, sob pena, em caso de omissão, de revogação da 
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suspensão condicional do processo com regular prosseguimento do feito.

2) Após o transcurso do referido prazo, ABRA-SE vista dos autos ao 

MINISTÉRIO PÚBLICO.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 11/12/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31181 Nr: 1025-40.2012.811.0036

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Adir Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Antônio Vilela - 

OAB:4195/MT, Reinaldo Rodrigues de Almeida - OAB:12401-B/MT

 Processo n.º 1025-40.2012.811.0036

Cód. 31181

Sentença.

Vistos, etc.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 81 §3º da Lei 9.099/95.

Vieram os autos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

Em analise aos autos, observa-se que é caso de extinção da punibilidade 

pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Pois, o referido crime previsto no art.147 do Código Penal, possui como 

pena máxima em abstrato 06 (seis) meses de detenção, de modo que, nos 

termos do art. 109, inciso VI do Código Penal, a prescrição da pretensão 

punitiva ocorrerá em 03 (três) anos.

Compulsando os autos verifiquei que o fato ocorreu na data de 

14/09/2012, conforme Boletim de Ocorrência em fl.07, ademais, houve 

suspensão condicional do processo no dia 19/08/2014 (fl43), voltando à 

contagem do prazo prescricional a partir da revogação do benefício no dia 

02/03/2016 (fl.70) até a presente data, verifica-se, que já se passaram 

mais de 03 (três) anos.

Ante o exposto, nos termos dos artigos 107, inciso IV c/c artigo 109, 

inciso VI do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de o indiciado 

RODRIGO ADIR SILVA SANTOS em razão da ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva.

Certificado o trânsito em julgado, encaminhem os presentes autos ao 

arquivo procedendo-se às baixas e anotações de estilo, independente de 

nova determinação.

P.R.I.C

Guiratinga/MT, 29/11/2018.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39970 Nr: 53-94.2006.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA DOS REIS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Luis Tietz - OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que não houve a publicação da sentença de fls. 275/275-v, 

nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos ao Setor de Matéria para Imprensa com a finalidade de 

publicá-la: (...) Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente 

processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo 

Civil, considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.Sem custas. 

Transitada em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com 

as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47505 Nr: 477-63.2011.811.0096

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANE CARDOSO 

MACAREVICH - OAB:30264/RS, ROSANGELA CORRÊA - OAB:RS30.820, 

Sabrina Camargo de Oliveira Martin - OAB:55893/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da certidão de fls. 40, nos termos da Legislação 

Vigente e dos Art. 482, VI e 1.209 ambos da CNGC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da Parte Autora, via DJE, 

para no prazo legal, se manifestar acerca da Certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça, requerendo o que entender de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-76.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Autos nº: 1000097-76.2018.8.11.0096 Parte reclamante: Marcos Antonio 

de Souza Parte reclamada: Fundo de Investimento em Direitos Creditorios 

Não-Padronizados Npl I Vistos. Cuida-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c danos morais, movida por Marcos Antonio de 

Souza em desfavor de Fundo de Investimento em Direitos Creditorios 

Não-Padronizados Npl I. Aduz o reclamante, que realizou consulta do seu 

CPF junto ao SCPC, SPC/SERASA nos dias 09/02/2018 e 15/02/2018, 

ocasião em que descobriu que seu nome constava no rol de 

inadimplentes, tendo a empresa reclamada inserido indevidamente o seu 

nome no rol dos maus pagadores, em razão de uma dívida do contrato nº 

000031996376, vencimento em 14/07/2013, no valor de R$ 786,18 

(setecentos e oitenta e seis reais e dezoito centavos). Afirma nunca ter 

contratado com a parte requerida, restando o inadimplemento do montante 

de R$ 786,18 (setecentos e oitenta e seis reais e dezoito centavos), 

totalmente indevido. É o relatório. Decido. O art. 300 do NCPC prevê que “A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Complementando o preceptivo temo o art. 303 

também do novo código, segundo o qual “Nos casos em que a urgência 

for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se 

ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela 

final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo 

de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se antecipem 

os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de 

dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos em 

cognição sumária, verifico que neste momento estão presentes os 

requisitos para a concessão da tutela antecipada. No caso em comento o 

ônus da prova cabe ao fornecedor, pois exigir do consumidor a prova 

negativa do fato é absolutamente impossível, pois configuraria a chamada 

prova diabólica repudiada pela doutrina, entendimento este compartilhado 

pelo e. STJ, in verbis: DUPLICATA – PROTESTO – EXISTÊNCIA DE 
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RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO – ÔNUS DA PROVA – 

"Processual civil. Recurso especial. Protesto de duplicata. Existência de 

relação jurídica subjacente ao título. Ônus da prova. Prova negativa. 

Impossibilidade material. I – Tratando-se de alegação de inexistência de 

relação jurídica ensejadora da emissão do título protestado, impossível 

impor-se o ônus de prová-la ao autor, sob pena de determinar-se prova 

negativa, mesmo porque basta ao réu, que protestou referida cártula, no 

caso duplicata, demonstrar que sua emissão funda-se em efetiva entrega 

de mercadoria ou serviços, cuja prova é perfeitamente viável. 

Precedentes. II – Recurso especial conhecido e provido." (STJ – REsp 

763.033 – (2005/0106511-3) – 4ª T. – Rel. Min. Aldir Passarinho Junior – 

DJe 22.06.2010).Grifou-se. Sendo assim, entendo que estão presentes os 

requisitos necessários para o deferimento da liminar vindicada, pois não 

há como exigir do reclamante a prova de fato negativo. Outrossim, suas 

alegações são absolutamente verossímeis, pois de todo o arrazoado, bem 

como das provas colacionadas, decorre a consequência lógica de que o 

consumidor foi obstado em seus mais elementares direitos. A 

probabilidade do direito está cabalmente comprovada pelos documentos 

anexados aos autos, demonstrando a existência da inscrição restritiva, 

conforme denota o documento incluso (ID. 13349944) apesar da ventilada 

inexistência de relação jurídica, bem como diante da própria judicialização 

do débito, com indicativos robustos de inclusão sem causa legítima. O 

perigo de dano reside no fato de que incontestável que a inscrição 

restritiva inviabilizará qualquer atividade comercial do reclamante, bem 

como, o acesso ao crédito, configurando uma situação objetiva que indica, 

no mínimo, a dificuldade da reparação ao final da lide. Ademais, havendo 

discussão aberta em Juízo quanto à efetiva existência da obrigação 

pecuniária, torna-se ilegítima a anotação restritiva. Ante o exposto, defiro 

o pedido de tutela antecipada, ordenando que o requerido efetue a 

imediata suspensão da inscrição restritiva em nome do autor, 

especificamente em relação aos débitos discutidos nestes autos referente 

ao contrato 000031996376, vencido em 14/07/2013, até o julgamento final 

da lide. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 

6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois presente a 

verossimilhança das alegações, bem como caracterizada a 

hipossuficiência informacional da consumidora. REDESIGNO a audiência 

de conciliação designada automaticamente para o dia 15/03/2018, às 

15h20min. CITE-SE E INTIME-SE a parte reclamada para comparecer ao ato 

processual, com cópia do pedido inicial, consignando a advertência de 

que, não comparecendo, considerar-se-ão verdadeiras as alegações 

iniciais e será proferido julgamento de plano (art.18, §1º, Lei nº 9.099/95). 

INTIME-SE A PARTE REQUERENTE para comparecer à audiência, 

advertindo-a de que a ausência injustificada redundará na extinção do 

processo sem julgamento de mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Itaúba, 11 de dezembro 

de 2018. Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-61.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Autos nº: 1000098-61.2018.8.11.0096 Parte reclamante: Marcos Antonio 

de Souza Parte reclamada: Renova Companhia Securitizadora de Creditos 

Financeiros S.A Vistos. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c/c danos morais, movida por Marcos Antonio de Souza em 

desfavor de Renova Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros 

S.A. Aduz o reclamante, que realizou consulta do seu CPF junto ao SCPC, 

SPC/SERASA nos dias 09/02/2018 e 15/02/2018, ocasião em que 

descobriu que seu nome constava no rol de inadimplentes, tendo a 

empresa reclamada inserido indevidamente o seu nome no rol dos maus 

pagadores, em razão de uma dívida do contrato nº 000009978290, 

vencimento em 30/06/2013, no valor de R$ 6.608,92 (seis mil seiscentos e 

oito reais e noventa e dois centavos). Afirma nunca ter contratado com a 

parte requerida, restando o inadimplemento do montante de R$ 6.608,92 

(seis mil seiscentos e oito reais e noventa e dois centavos), totalmente 

indevido. É o relatório. Decido. O art. 300 do NCPC prevê que “A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Complementando o preceptivo temo o art. 303 também do novo 

código, segundo o qual “Nos casos em que a urgência for contemporânea 

à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos em cognição 

sumária, verifico que neste momento estão presentes os requisitos para a 

concessão da tutela antecipada. No caso em comento o ônus da prova 

cabe ao fornecedor, pois exigir do consumidor a prova negativa do fato é 

absolutamente impossível, pois configuraria a chamada prova diabólica 

repudiada pela doutrina, entendimento este compartilhado pelo e. STJ, in 

verbis: DUPLICATA – PROTESTO – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA 

SUBJACENTE AO TÍTULO – ÔNUS DA PROVA – "Processual civil. Recurso 

especial. Protesto de duplicata. Existência de relação jurídica subjacente 

ao título. Ônus da prova. Prova negativa. Impossibilidade material. I – 

Tratando-se de alegação de inexistência de relação jurídica ensejadora da 

emissão do título protestado, impossível impor-se o ônus de prová-la ao 

autor, sob pena de determinar-se prova negativa, mesmo porque basta ao 

réu, que protestou referida cártula, no caso duplicata, demonstrar que sua 

emissão funda-se em efetiva entrega de mercadoria ou serviços, cuja 

prova é perfeitamente viável. Precedentes. II – Recurso especial 

conhecido e provido." (STJ – REsp 763.033 – (2005/0106511-3) – 4ª T. – 

Rel. Min. Aldir Passarinho Junior – DJe 22.06.2010).Grifou-se. Sendo 

assim, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o 

deferimento da liminar vindicada, pois não há como exigir do reclamante a 

prova de fato negativo. Outrossim, suas alegações são absolutamente 

verossímeis, pois de todo o arrazoado, bem como das provas 

colacionadas, decorre a consequência lógica de que o consumidor foi 

obstado em seus mais elementares direitos. A probabilidade do direito está 

cabalmente comprovada pelos documentos anexados aos autos, 

demonstrando a existência da inscrição restritiva, conforme denota o 

documento incluso (ID. 13350698) apesar da ventilada inexistência de 

relação jurídica, bem como diante da própria judicialização do débito, com 

indicativos robustos de inclusão sem causa legítima. O perigo de dano 

reside no fato incontestável de que a inscrição restritiva inviabilizará 

qualquer atividade comercial do reclamante, bem como, o acesso ao 

crédito, configurando uma situação objetiva que indica, no mínimo, a 

dificuldade da reparação ao final da lide. Ademais, havendo discussão 

aberta em Juízo quanto à efetiva existência da obrigação pecuniária, 

torna-se ilegítima a anotação restritiva. Ante o exposto, defiro o pedido de 

tutela antecipada, ordenando que o requerido efetue a imediata suspensão 

da inscrição restritiva em nome do autor, especificamente em relação aos 

débitos discutidos nestes autos referente ao contrato 000009978290, 

vencido em 30/06/2013, até o julgamento final da lide. Defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, pois presente a verossimilhança das alegações, 

bem como caracterizada a hipossuficiência informacional da consumidora. 

REDESIGNO a audiência de conciliação designada automaticamente para o 

dia 15/03/2018, às 15h40min. CITE-SE E INTIME-SE a parte reclamada para 

comparecer ao ato processual, com cópia do pedido inicial, consignando a 

advertência de que, não comparecendo, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais e será proferido julgamento de plano (art.18, §1º, Lei nº 

9.099/95). INTIME-SE A PARTE REQUERENTE para comparecer à 

audiência, advertindo-a de que a ausência injustificada redundará na 

extinção do processo sem julgamento de mérito, na forma do artigo 51, I, 

da Lei nº 9.099/95. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Itaúba, 11 de 

dezembro de 2018. Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-46.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Autos nº: 1000099-46.2018.8.11.0096 Parte reclamante: Marcos Antonio 

de Souza Parte reclamada: Telefonica Brasil S.A Vistos. Cuida-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, movida por 

Marcos Antonio de Souza em desfavor de Telefonica Brasil S.A. Aduz o 

reclamante, que realizou consulta do seu CPF junto ao SCPC, 

SPC/SERASA nos dias 09/02/2018 e 15/02/2018, ocasião em que 

descobriu que seu nome constava no rol de inadimplentes, tendo a 

empresa reclamada inserido indevidamente o seu nome no rol dos maus 

pagadores, em razão de uma dívida do contrato nº 2129959174, 

vencimento em 10/07/2013, no valor de R$ 1.045,75 (um mil quarenta e 

cinco reais e setenta e cinco centavos). Afirma nunca ter contratado com 

a parte requerida, restando o inadimplemento do montante de R$ 1.045,75 

(um mil seiscentos e oito reais e noventa e dois centavos), totalmente 

indevido. É o relatório. Decido. O art. 300 do NCPC prevê que “A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Complementando o preceptivo temo o art. 303 também do novo 

código, segundo o qual “Nos casos em que a urgência for contemporânea 

à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos em cognição 

sumária, verifico que neste momento estão presentes os requisitos para a 

concessão da tutela antecipada. No caso em comento o ônus da prova 

cabe ao fornecedor, pois exigir do consumidor a prova negativa do fato é 

absolutamente impossível, pois configuraria a chamada prova diabólica 

repudiada pela doutrina, entendimento este compartilhado pelo e. STJ, in 

verbis: DUPLICATA – PROTESTO – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA 

SUBJACENTE AO TÍTULO – ÔNUS DA PROVA – "Processual civil. Recurso 

especial. Protesto de duplicata. Existência de relação jurídica subjacente 

ao título. Ônus da prova. Prova negativa. Impossibilidade material. I – 

Tratando-se de alegação de inexistência de relação jurídica ensejadora da 

emissão do título protestado, impossível impor-se o ônus de prová-la ao 

autor, sob pena de determinar-se prova negativa, mesmo porque basta ao 

réu, que protestou referida cártula, no caso duplicata, demonstrar que sua 

emissão funda-se em efetiva entrega de mercadoria ou serviços, cuja 

prova é perfeitamente viável. Precedentes. II – Recurso especial 

conhecido e provido." (STJ – REsp 763.033 – (2005/0106511-3) – 4ª T. – 

Rel. Min. Aldir Passarinho Junior – DJe 22.06.2010).Grifou-se. Sendo 

assim, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o 

deferimento da liminar vindicada, pois não há como exigir do reclamante a 

prova de fato negativo. Outrossim, suas alegações são absolutamente 

verossímeis, pois de todo o arrazoado, bem como das provas 

colacionadas, decorre a consequência lógica de que o consumidor foi 

obstado em seus mais elementares direitos. A probabilidade do direito está 

cabalmente comprovada pelos documentos anexados aos autos, 

demonstrando a existência da inscrição restritiva, conforme denota o 

documento incluso (ID. 13351752) apesar da ventilada inexistência de 

relação jurídica, bem como diante da própria judicialização do débito, com 

indicativos robustos de inclusão sem causa legítima. O perigo de dano 

reside no fato incontestável de que a inscrição restritiva inviabilizará 

qualquer atividade comercial do reclamante, bem como, o acesso ao 

crédito, configurando uma situação objetiva que indica, no mínimo, a 

dificuldade da reparação ao final da lide. Ademais, havendo discussão 

aberta em Juízo quanto à efetiva existência da obrigação pecuniária, 

torna-se ilegítima a anotação restritiva. Ante o exposto, defiro o pedido de 

tutela antecipada, ordenando que o requerido efetue a imediata suspensão 

da inscrição restritiva em nome do autor, especificamente em relação aos 

débitos discutidos nestes autos referente ao contrato 2129959174, 

vencido em 10/07/2013, até o julgamento final da lide. Defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, pois presente a verossimilhança das alegações, 

bem como caracterizada a hipossuficiência informacional da consumidora. 

REDESIGNO a audiência de conciliação designada automaticamente para o 

dia 15/03/2018, às 16h00min. CITE-SE E INTIME-SE a parte reclamada para 

comparecer ao ato processual, com cópia do pedido inicial, consignando a 

advertência de que, não comparecendo, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais e será proferido julgamento de plano (art.18, §1º, Lei nº 

9.099/95). INTIME-SE A PARTE REQUERENTE para comparecer à 

audiência, advertindo-a de que a ausência injustificada redundará na 

extinção do processo sem julgamento de mérito, na forma do artigo 51, I, 

da Lei nº 9.099/95. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Itaúba, 11 de 

dezembro de 2018. Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-31.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Autos nº: 1000100-31.2018.8.11.0096 Parte reclamante: Marcos Antonio 

de Souza Parte reclamada: Havan Lojas de Departamentos LTDA Vistos. 

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, 

movida por Marcos Antonio de Souza em desfavor de Havan Lojas de 

Departamentos LTDA. Aduz o reclamante, que realizou consulta do seu 

CPF junto ao SCPC, SPC/SERASA nos dias 09/02/2018 e 15/02/2018, 

ocasião em que descobriu que seu nome constava no rol de 

inadimplentes, tendo a empresa reclamada inserido indevidamente o seu 

nome no rol dos maus pagadores, em razão de uma dívida do contrato nº 

3019326-000000, vencimento em 13/04/2014, no valor de R$ 1.000,00 (um 

mil reais). Afirma nunca ter contratado com a parte requerida, restando o 

inadimplemento do montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), totalmente 

indevido. É o relatório. Decido. O art. 300 do NCPC prevê que “A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Complementando o preceptivo temo o art. 303 também do novo 

código, segundo o qual “Nos casos em que a urgência for contemporânea 

à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos em cognição 

sumária, verifico que neste momento estão presentes os requisitos para a 

concessão da tutela antecipada. No caso em comento o ônus da prova 

cabe ao fornecedor, pois exigir do consumidor a prova negativa do fato é 

absolutamente impossível, pois configuraria a chamada prova diabólica 

repudiada pela doutrina, entendimento este compartilhado pelo e. STJ, in 

verbis: DUPLICATA – PROTESTO – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA 

SUBJACENTE AO TÍTULO – ÔNUS DA PROVA – "Processual civil. Recurso 

especial. Protesto de duplicata. Existência de relação jurídica subjacente 

ao título. Ônus da prova. Prova negativa. Impossibilidade material. I – 

Tratando-se de alegação de inexistência de relação jurídica ensejadora da 

emissão do título protestado, impossível impor-se o ônus de prová-la ao 

autor, sob pena de determinar-se prova negativa, mesmo porque basta ao 

réu, que protestou referida cártula, no caso duplicata, demonstrar que sua 

emissão funda-se em efetiva entrega de mercadoria ou serviços, cuja 

prova é perfeitamente viável. Precedentes. II – Recurso especial 

conhecido e provido." (STJ – REsp 763.033 – (2005/0106511-3) – 4ª T. – 

Rel. Min. Aldir Passarinho Junior – DJe 22.06.2010).Grifou-se. Sendo 

assim, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o 

deferimento da liminar vindicada, pois não há como exigir do reclamante a 

prova de fato negativo. Outrossim, suas alegações são absolutamente 

verossímeis, pois de todo o arrazoado, bem como das provas 

colacionadas, decorre a consequência lógica de que o consumidor foi 

obstado em seus mais elementares direitos. A probabilidade do direito está 

cabalmente comprovada pelos documentos anexados aos autos, 

demonstrando a existência da inscrição restritiva, conforme denota o 

documento incluso (ID. 13352535) apesar da ventilada inexistência de 

relação jurídica, bem como diante da própria judicialização do débito, com 

indicativos robustos de inclusão sem causa legítima. O perigo de dano 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 555 de 669



reside no fato incontestável de que a inscrição restritiva inviabilizará 

qualquer atividade comercial do reclamante, bem como, o acesso ao 

crédito, configurando uma situação objetiva que indica, no mínimo, a 

dificuldade da reparação ao final da lide. Ante o exposto, defiro o pedido 

de tutela antecipada, ordenando que o requerido efetue a imediata 

suspensão da inscrição restritiva em nome do autor, especificamente em 

relação aos débitos discutidos nestes autos referente ao contrato 

3019326-000000, vencido em 13/04/2014, até o julgamento final da lide. 

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor, pois presente a verossimilhança das 

alegações, bem como caracterizada a hipossuficiência informacional da 

consumidora. REDESIGNO a audiência de conciliação designada 

automaticamente para o dia 15/03/2018, às 16h20min. CITE-SE E INTIME-SE 

a parte reclamada para comparecer ao ato processual, com cópia do 

pedido inicial, consignando a advertência de que, não comparecendo, 

considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais e será proferido 

julgamento de plano (art.18, §1º, Lei nº 9.099/95). INTIME-SE A PARTE 

REQUERENTE para comparecer à audiência, advertindo-a de que a 

ausência injustificada redundará na extinção do processo sem julgamento 

de mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Itaúba, 11 de dezembro de 2018. Jean Paulo 

Leão Rufino Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-16.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Autos nº: 1000101-16.2018.8.11.0096 Parte reclamante: Marcos Antonio 

de Souza Parte reclamada: Omni S/A Credito Financiamento e Investimento 

Vistos. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos 

morais, movida por Marcos Antonio de Souza em desfavor de Omni S/A 

Credito Financiamento e Investimento. Aduz o reclamante, que realizou 

consulta do seu CPF junto ao SCPC, SPC/SERASA nos dias 09/02/2018 e 

15/02/2018, ocasião em que descobriu que seu nome constava no rol de 

inadimplentes, tendo a empresa reclamada inserido indevidamente o seu 

nome no rol dos maus pagadores, em razão de uma dívida do contrato nº 

102155005913813, vencimento em 25/10/2013, no valor de R$ 6.884,19 

(seis mil oitocentos e oitenta e quatro reais e dezenove centavos). Afirma 

nunca ter contratado com a parte requerida, restando o inadimplemento do 

montante de R$ 6.884,19 (seis mil oitocentos e oitenta e quatro reais e 

dezenove centavos), totalmente indevido. É o relatório. Decido. O art. 300 

do NCPC prevê que “A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” Complementando o preceptivo temo 

o art. 303 também do novo código, segundo o qual “Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Analisando os autos em cognição sumária, verifico que neste momento 

estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada. No 

caso em comento o ônus da prova cabe ao fornecedor, pois exigir do 

consumidor a prova negativa do fato é absolutamente impossível, pois 

configuraria a chamada prova diabólica repudiada pela doutrina, 

entendimento este compartilhado pelo e. STJ, in verbis: DUPLICATA – 

PROTESTO – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO 

TÍTULO – ÔNUS DA PROVA – "Processual civil. Recurso especial. Protesto 

de duplicata. Existência de relação jurídica subjacente ao título. Ônus da 

prova. Prova negativa. Impossibilidade material. I – Tratando-se de 

alegação de inexistência de relação jurídica ensejadora da emissão do 

título protestado, impossível impor-se o ônus de prová-la ao autor, sob 

pena de determinar-se prova negativa, mesmo porque basta ao réu, que 

protestou referida cártula, no caso duplicata, demonstrar que sua emissão 

funda-se em efetiva entrega de mercadoria ou serviços, cuja prova é 

perfeitamente viável. Precedentes. II – Recurso especial conhecido e 

provido." (STJ – REsp 763.033 – (2005/0106511-3) – 4ª T. – Rel. Min. Aldir 

Passarinho Junior – DJe 22.06.2010).Grifou-se. Sendo assim, entendo que 

estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar 

vindicada, pois não há como exigir do reclamante a prova de fato negativo. 

Outrossim, suas alegações são absolutamente verossímeis, pois de todo o 

arrazoado, bem como das provas colacionadas, decorre a consequência 

lógica de que o consumidor foi obstado em seus mais elementares direitos. 

A probabilidade do direito está cabalmente comprovada pelos documentos 

anexados aos autos, demonstrando a existência da inscrição restritiva, 

conforme denota o documento incluso (ID. 13353461) apesar da ventilada 

inexistência de relação jurídica, bem como diante da própria judicialização 

do débito, com indicativos robustos de inclusão sem causa legítima. O 

perigo de dano reside no fato incontestável de que a inscrição restritiva 

inviabilizará qualquer atividade comercial do reclamante, bem como, o 

acesso ao crédito, configurando uma situação objetiva que indica, no 

mínimo, a dificuldade da reparação ao final da lide. Ante o exposto, defiro 

o pedido de tutela antecipada, ordenando que o requerido efetue a 

imediata suspensão da inscrição restritiva em nome do autor, 

especificamente em relação aos débitos discutidos nestes autos referente 

ao contrato 102155005913813, vencido em 25/10/2013, até o julgamento 

final da lide. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do 

art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois presente a 

verossimilhança das alegações, bem como caracterizada a 

hipossuficiência informacional da consumidora. REDESIGNO a audiência 

de conciliação designada automaticamente para o dia 15/03/2018, às 

16h40min. CITE-SE E INTIME-SE a parte reclamada para comparecer ao ato 

processual, com cópia do pedido inicial, consignando a advertência de 

que, não comparecendo, considerar-se-ão verdadeiras as alegações 

iniciais e será proferido julgamento de plano (art.18, §1º, Lei nº 9.099/95). 

INTIME-SE A PARTE REQUERENTE para comparecer à audiência, 

advertindo-a de que a ausência injustificada redundará na extinção do 

processo sem julgamento de mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Itaúba, 11 de dezembro 

de 2018. Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-98.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Autos nº: 1000102-98.2018.8.11.0096 Parte reclamante: Marcos Antonio 

de Souza Parte reclamada: Ativos S.A Securitizadora de Créditos 

Financeiros Vistos. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c/c danos morais, movida por Marcos Antonio de Souza em 

desfavor de Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros. Aduz o 

reclamante, que realizou consulta do seu CPF junto ao SCPC, 

SPC/SERASA nos dias 09/02/2018 e 15/02/2018, ocasião em que 

descobriu que seu nome constava no rol de inadimplentes, tendo a 

empresa reclamada inserido indevidamente o seu nome no rol dos maus 

pagadores, em razão de uma dívida do contrato nº 80054897, vencimento 

em 05/08/2013, no valor de R$ 471,20 (quatrocentos e setenta e um reais 

e vinte centavos). Afirma nunca ter contratado com a parte requerida, 

restando o inadimplemento do montante de R$ 471,20 (quatrocentos e 

setenta e um reais e vinte centavos), totalmente indevido. É o relatório. 

Decido. O art. 300 do NCPC prevê que “A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Complementando o preceptivo temo o art. 303 também do novo código, 

segundo o qual “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 
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resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos em cognição 

sumária, verifico que neste momento estão presentes os requisitos para a 

concessão da tutela antecipada. No caso em comento o ônus da prova 

cabe ao fornecedor, pois exigir do consumidor a prova negativa do fato é 

absolutamente impossível, pois configuraria a chamada prova diabólica 

repudiada pela doutrina, entendimento este compartilhado pelo e. STJ, in 

verbis: DUPLICATA – PROTESTO – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA 

SUBJACENTE AO TÍTULO – ÔNUS DA PROVA – "Processual civil. Recurso 

especial. Protesto de duplicata. Existência de relação jurídica subjacente 

ao título. Ônus da prova. Prova negativa. Impossibilidade material. I – 

Tratando-se de alegação de inexistência de relação jurídica ensejadora da 

emissão do título protestado, impossível impor-se o ônus de prová-la ao 

autor, sob pena de determinar-se prova negativa, mesmo porque basta ao 

réu, que protestou referida cártula, no caso duplicata, demonstrar que sua 

emissão funda-se em efetiva entrega de mercadoria ou serviços, cuja 

prova é perfeitamente viável. Precedentes. II – Recurso especial 

conhecido e provido." (STJ – REsp 763.033 – (2005/0106511-3) – 4ª T. – 

Rel. Min. Aldir Passarinho Junior – DJe 22.06.2010).Grifou-se. Sendo 

assim, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o 

deferimento da liminar vindicada, pois não há como exigir do reclamante a 

prova de fato negativo. Outrossim, suas alegações são absolutamente 

verossímeis, pois de todo o arrazoado, bem como das provas 

colacionadas, decorre a consequência lógica de que o consumidor foi 

obstado em seus mais elementares direitos. A probabilidade do direito está 

cabalmente comprovada pelos documentos anexados aos autos, 

demonstrando a existência da inscrição restritiva, conforme denota o 

documento incluso (ID. 13354299) apesar da ventilada inexistência de 

relação jurídica, bem como diante da própria judicialização do débito, com 

indicativos robustos de inclusão sem causa legítima. O perigo de dano 

reside no fato incontestável de que a inscrição restritiva inviabilizará 

qualquer atividade comercial do reclamante, bem como, o acesso ao 

crédito, configurando uma situação objetiva que indica, no mínimo, a 

dificuldade da reparação ao final da lide. Ante o exposto, defiro o pedido 

de tutela antecipada, ordenando que o requerido efetue a imediata 

suspensão da inscrição restritiva em nome do autor, especificamente em 

relação aos débitos discutidos nestes autos referente ao contrato 

80054897, vencido em 05/08/2013, até o julgamento final da lide. Defiro o 

pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, pois presente a verossimilhança das 

alegações, bem como caracterizada a hipossuficiência informacional da 

consumidora. REDESIGNO a audiência de conciliação designada 

automaticamente para o dia 15/03/2018, às 17h00min. CITE-SE E INTIME-SE 

a parte reclamada para comparecer ao ato processual, com cópia do 

pedido inicial, consignando a advertência de que, não comparecendo, 

considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais e será proferido 

julgamento de plano (art.18, §1º, Lei nº 9.099/95). INTIME-SE A PARTE 

REQUERENTE para comparecer à audiência, advertindo-a de que a 

ausência injustificada redundará na extinção do processo sem julgamento 

de mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Itaúba, 11 de dezembro de 2018. Jean Paulo 

Leão Rufino Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-83.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Autos nº: 1000103-83.2018.8.11.0096 Parte reclamante: Marcos Antonio 

de Souza Parte reclamada: Ativos S.A Securitizadora de Créditos 

Financeiros Vistos. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c/c danos morais, movida por Marcos Antonio de Souza em 

desfavor de Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros. Aduz o 

reclamante, que realizou consulta do seu CPF junto ao SCPC, 

SPC/SERASA nos dias 09/02/2018 e 15/02/2018, ocasião em que 

descobriu que seu nome constava no rol de inadimplentes, tendo a 

empresa reclamada inserido indevidamente o seu nome no rol dos maus 

pagadores, em razão de uma dívida do contrato nº 500245, vencimento em 

01/08/2013, no valor de R$ 265,76 (duzentos e sessenta e cinco reais e 

setenta e seis centavos). Afirma nunca ter contratado com a parte 

requerida, restando o inadimplemento do montante de R$ 265,76 (duzentos 

e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos), totalmente indevido. É 

o relatório. Decido. O art. 300 do NCPC prevê que “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Complementando o preceptivo temo o art. 303 também do novo código, 

segundo o qual “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos em cognição 

sumária, verifico que neste momento estão presentes os requisitos para a 

concessão da tutela antecipada. No caso em comento o ônus da prova 

cabe ao fornecedor, pois exigir do consumidor a prova negativa do fato é 

absolutamente impossível, pois configuraria a chamada prova diabólica 

repudiada pela doutrina, entendimento este compartilhado pelo e. STJ, in 

verbis: DUPLICATA – PROTESTO – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA 

SUBJACENTE AO TÍTULO – ÔNUS DA PROVA – "Processual civil. Recurso 

especial. Protesto de duplicata. Existência de relação jurídica subjacente 

ao título. Ônus da prova. Prova negativa. Impossibilidade material. I – 

Tratando-se de alegação de inexistência de relação jurídica ensejadora da 

emissão do título protestado, impossível impor-se o ônus de prová-la ao 

autor, sob pena de determinar-se prova negativa, mesmo porque basta ao 

réu, que protestou referida cártula, no caso duplicata, demonstrar que sua 

emissão funda-se em efetiva entrega de mercadoria ou serviços, cuja 

prova é perfeitamente viável. Precedentes. II – Recurso especial 

conhecido e provido." (STJ – REsp 763.033 – (2005/0106511-3) – 4ª T. – 

Rel. Min. Aldir Passarinho Junior – DJe 22.06.2010).Grifou-se. Sendo 

assim, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o 

deferimento da liminar vindicada, pois não há como exigir do reclamante a 

prova de fato negativo. Outrossim, suas alegações são absolutamente 

verossímeis, pois de todo o arrazoado, bem como das provas 

colacionadas, decorre a consequência lógica de que o consumidor foi 

obstado em seus mais elementares direitos. A probabilidade do direito está 

cabalmente comprovada pelos documentos anexados aos autos, 

demonstrando a existência da inscrição restritiva, conforme denota o 

documento incluso (ID. 13355348) apesar da ventilada inexistência de 

relação jurídica, bem como diante da própria judicialização do débito, com 

indicativos robustos de inclusão sem causa legítima. O perigo de dano 

reside no fato incontestável de que a inscrição restritiva inviabilizará 

qualquer atividade comercial do reclamante, bem como, o acesso ao 

crédito, configurando uma situação objetiva que indica, no mínimo, a 

dificuldade da reparação ao final da lide. Ante o exposto, defiro o pedido 

de tutela antecipada, ordenando que o requerido efetue a imediata 

suspensão da inscrição restritiva em nome do autor, especificamente em 

relação aos débitos discutidos nestes autos referente ao contrato 500245, 

vencido em 01/08/2013, até o julgamento final da lide. Defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, pois presente a verossimilhança das alegações, 

bem como caracterizada a hipossuficiência informacional da consumidora. 

REDESIGNO a audiência de conciliação designada automaticamente para o 

dia 15/03/2018, às 17h20min. CITE-SE E INTIME-SE a parte reclamada para 

comparecer ao ato processual, com cópia do pedido inicial, consignando a 

advertência de que, não comparecendo, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais e será proferido julgamento de plano (art.18, §1º, Lei nº 

9.099/95). INTIME-SE A PARTE REQUERENTE para comparecer à 

audiência, advertindo-a de que a ausência injustificada redundará na 

extinção do processo sem julgamento de mérito, na forma do artigo 51, I, 

da Lei nº 9.099/95. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Itaúba, 11 de 

dezembro de 2018. Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-68.2018.8.11.0096
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Autos nº: 1000104-68.2018.8.11.0096 Parte reclamante: Marcos Antonio 

de Souza Parte reclamada: Fundo de Investimento em Direitos Creditorios 

Não- Padronizados Npl I Vistos. Cuida-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c danos morais, movida por Marcos Antonio de 

Souza em desfavor de Fundo de Investimento em Direitos Creditorios 

Não-padronizados Npl I. Aduz o reclamante, que realizou consulta do seu 

CPF junto ao SCPC, SPC/SERASA nos dias 09/02/2018 e 15/02/2018, 

ocasião em que descobriu que seu nome constava no rol de 

inadimplentes, tendo a empresa reclamada inserido indevidamente o seu 

nome no rol dos maus pagadores, em razão de uma dívida do contrato nº 

000031996376, vencimento em 14/07/2013, no valor de R$ 1.074,97 (um 

mil setenta e quatro reais e noventa e sete centavos). Afirma nunca ter 

contratado com a parte requerida, restando o inadimplemento do montante 

de R$ 1.074,97 (um mil setenta e quatro reais e noventa e sete centavos), 

totalmente indevido. É o relatório. Decido. O art. 300 do NCPC prevê que “A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Complementando o preceptivo temo o art. 303 

também do novo código, segundo o qual “Nos casos em que a urgência 

for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se 

ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela 

final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo 

de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se antecipem 

os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de 

dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos em 

cognição sumária, verifico que neste momento estão presentes os 

requisitos para a concessão da tutela antecipada. No caso em comento o 

ônus da prova cabe ao fornecedor, pois exigir do consumidor a prova 

negativa do fato é absolutamente impossível, pois configuraria a chamada 

prova diabólica repudiada pela doutrina, entendimento este compartilhado 

pelo e. STJ, in verbis: DUPLICATA – PROTESTO – EXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO – ÔNUS DA PROVA – 

"Processual civil. Recurso especial. Protesto de duplicata. Existência de 

relação jurídica subjacente ao título. Ônus da prova. Prova negativa. 

Impossibilidade material. I – Tratando-se de alegação de inexistência de 

relação jurídica ensejadora da emissão do título protestado, impossível 

impor-se o ônus de prová-la ao autor, sob pena de determinar-se prova 

negativa, mesmo porque basta ao réu, que protestou referida cártula, no 

caso duplicata, demonstrar que sua emissão funda-se em efetiva entrega 

de mercadoria ou serviços, cuja prova é perfeitamente viável. 

Precedentes. II – Recurso especial conhecido e provido." (STJ – REsp 

763.033 – (2005/0106511-3) – 4ª T. – Rel. Min. Aldir Passarinho Junior – 

DJe 22.06.2010).Grifou-se. Sendo assim, entendo que estão presentes os 

requisitos necessários para o deferimento da liminar vindicada, pois não 

há como exigir do reclamante a prova de fato negativo. Outrossim, suas 

alegações são absolutamente verossímeis, pois de todo o arrazoado, bem 

como das provas colacionadas, decorre a consequência lógica de que o 

consumidor foi obstado em seus mais elementares direitos. A 

probabilidade do direito está cabalmente comprovada pelos documentos 

anexados aos autos, demonstrando a existência da inscrição restritiva, 

conforme denota o documento incluso (ID. 13356213) apesar da ventilada 

inexistência de relação jurídica, bem como diante da própria judicialização 

do débito, com indicativos robustos de inclusão sem causa legítima. O 

perigo de dano reside no fato incontestável de que a inscrição restritiva 

inviabilizará qualquer atividade comercial do reclamante, bem como, o 

acesso ao crédito, configurando uma situação objetiva que indica, no 

mínimo, a dificuldade da reparação ao final da lide. Ante o exposto, defiro 

o pedido de tutela antecipada, ordenando que o requerido efetue a 

imediata suspensão da inscrição restritiva em nome do autor, 

especificamente em relação aos débitos discutidos nestes autos referente 

ao contrato 000031996376, vencido em 14/07/2013, até o julgamento final 

da lide. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 

6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois presente a 

verossimilhança das alegações, bem como caracterizada a 

hipossuficiência informacional da consumidora. REDESIGNO a audiência 

de conciliação designada automaticamente para o dia 15/03/2018, às 

17h40min. CITE-SE E INTIME-SE a parte reclamada para comparecer ao ato 

processual, com cópia do pedido inicial, consignando a advertência de 

que, não comparecendo, considerar-se-ão verdadeiras as alegações 

iniciais e será proferido julgamento de plano (art.18, §1º, Lei nº 9.099/95). 

INTIME-SE A PARTE REQUERENTE para comparecer à audiência, 

advertindo-a de que a ausência injustificada redundará na extinção do 

processo sem julgamento de mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Itaúba, 11 de dezembro 

de 2018. Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-53.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Autos nº: 1000105-53.2018.8.11.0096 Parte reclamante: Marcos Antonio 

de Souza Parte reclamada: Telefonica Brasil S/A Vistos. Cuida-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, movida por 

Marcos Antonio de Souza em desfavor de Telefonica Brasil S/A. Aduz o 

reclamante, que realizou consulta do seu CPF junto ao SCPC, 

SPC/SERASA nos dias 09/02/2018 e 15/02/2018, ocasião em que 

descobriu que seu nome constava no rol de inadimplentes, tendo a 

empresa reclamada inserido indevidamente o seu nome no rol dos maus 

pagadores, em razão de uma dívida do contrato nº 2129959174, 

vencimento em 10/07/2013, no valor de R$ 1.045,75 (um mil quarenta e 

cinco reais e setenta e cinco centavos). Afirma nunca ter contratado com 

a parte requerida, restando o inadimplemento do montante de R$ 1.045,75 

(um mil quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), totalmente 

indevido. É o relatório. Decido. O art. 300 do NCPC prevê que “A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Complementando o preceptivo temo o art. 303 também do novo 

código, segundo o qual “Nos casos em que a urgência for contemporânea 

à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos em cognição 

sumária, verifico que neste momento estão presentes os requisitos para a 

concessão da tutela antecipada. No caso em comento o ônus da prova 

cabe ao fornecedor, pois exigir do consumidor a prova negativa do fato é 

absolutamente impossível, pois configuraria a chamada prova diabólica 

repudiada pela doutrina, entendimento este compartilhado pelo e. STJ, in 

verbis: DUPLICATA – PROTESTO – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA 

SUBJACENTE AO TÍTULO – ÔNUS DA PROVA – "Processual civil. Recurso 

especial. Protesto de duplicata. Existência de relação jurídica subjacente 

ao título. Ônus da prova. Prova negativa. Impossibilidade material. I – 

Tratando-se de alegação de inexistência de relação jurídica ensejadora da 

emissão do título protestado, impossível impor-se o ônus de prová-la ao 

autor, sob pena de determinar-se prova negativa, mesmo porque basta ao 

réu, que protestou referida cártula, no caso duplicata, demonstrar que sua 

emissão funda-se em efetiva entrega de mercadoria ou serviços, cuja 

prova é perfeitamente viável. Precedentes. II – Recurso especial 

conhecido e provido." (STJ – REsp 763.033 – (2005/0106511-3) – 4ª T. – 

Rel. Min. Aldir Passarinho Junior – DJe 22.06.2010).Grifou-se. Sendo 

assim, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o 

deferimento da liminar vindicada, pois não há como exigir do reclamante a 

prova de fato negativo. Outrossim, suas alegações são absolutamente 
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verossímeis, pois de todo o arrazoado, bem como das provas 

colacionadas, decorre a consequência lógica de que o consumidor foi 

obstado em seus mais elementares direitos. A probabilidade do direito está 

cabalmente comprovada pelos documentos anexados aos autos, 

demonstrando a existência da inscrição restritiva, conforme denota o 

documento incluso (ID. 13357172) apesar da ventilada inexistência de 

relação jurídica, bem como diante da própria judicialização do débito, com 

indicativos robustos de inclusão sem causa legítima. O perigo de dano 

reside no fato incontestável de que a inscrição restritiva inviabilizará 

qualquer atividade comercial do reclamante, bem como, o acesso ao 

crédito, configurando uma situação objetiva que indica, no mínimo, a 

dificuldade da reparação ao final da lide. Ante o exposto, defiro o pedido 

de tutela antecipada, ordenando que o requerido efetue a imediata 

suspensão da inscrição restritiva em nome do autor, especificamente em 

relação aos débitos discutidos nestes autos referente ao contrato 

2129959174, vencido em 10/07/2013, até o julgamento final da lide. Defiro 

o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, pois presente a verossimilhança das 

alegações, bem como caracterizada a hipossuficiência informacional da 

consumidora. REDESIGNO a audiência de conciliação designada 

automaticamente para o dia 15/03/2018, às 18h00min. CITE-SE E INTIME-SE 

a parte reclamada para comparecer ao ato processual, com cópia do 

pedido inicial, consignando a advertência de que, não comparecendo, 

considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais e será proferido 

julgamento de plano (art.18, §1º, Lei nº 9.099/95). INTIME-SE A PARTE 

REQUERENTE para comparecer à audiência, advertindo-a de que a 

ausência injustificada redundará na extinção do processo sem julgamento 

de mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Itaúba, 11 de dezembro de 2018. Jean Paulo 

Leão Rufino Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-38.2018.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Autos nº: 1000106-38.2018.8.11.0096 Parte reclamante: Marcos Antonio 

de Souza Parte reclamada: Renova Companhoa Securitizadora de Creditos 

Financeiros S.A Vistos. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c/c danos morais, movida por Marcos Antonio de Souza em 

desfavor de Telefonica Brasil S/A. Aduz o reclamante, que realizou 

consulta do seu CPF junto ao SCPC, SPC/SERASA nos dias 09/02/2018 e 

15/02/2018, ocasião em que descobriu que seu nome constava no rol de 

inadimplentes, tendo a empresa reclamada inserido indevidamente o seu 

nome no rol dos maus pagadores, em razão de uma dívida do contrato nº 

000009978290, vencimento em 30/06/2013, no valor de R$ 9.392,11 (nove 

mil trezentos e noventa e dois reais e onze centavos). Afirma nunca ter 

contratado com a parte requerida, restando o inadimplemento do montante 

de R$ 9.392,11 (nove mil trezentos e noventa e dois reais e onze 

centavos), totalmente indevido. É o relatório. Decido. O art. 300 do NCPC 

prevê que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Complementando o preceptivo temo o art. 303 

também do novo código, segundo o qual “Nos casos em que a urgência 

for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se 

ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela 

final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo 

de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se antecipem 

os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de 

dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos em 

cognição sumária, verifico que neste momento estão presentes os 

requisitos para a concessão da tutela antecipada. No caso em comento o 

ônus da prova cabe ao fornecedor, pois exigir do consumidor a prova 

negativa do fato é absolutamente impossível, pois configuraria a chamada 

prova diabólica repudiada pela doutrina, entendimento este compartilhado 

pelo e. STJ, in verbis: DUPLICATA – PROTESTO – EXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO – ÔNUS DA PROVA – 

"Processual civil. Recurso especial. Protesto de duplicata. Existência de 

relação jurídica subjacente ao título. Ônus da prova. Prova negativa. 

Impossibilidade material. I – Tratando-se de alegação de inexistência de 

relação jurídica ensejadora da emissão do título protestado, impossível 

impor-se o ônus de prová-la ao autor, sob pena de determinar-se prova 

negativa, mesmo porque basta ao réu, que protestou referida cártula, no 

caso duplicata, demonstrar que sua emissão funda-se em efetiva entrega 

de mercadoria ou serviços, cuja prova é perfeitamente viável. 

Precedentes. II – Recurso especial conhecido e provido." (STJ – REsp 

763.033 – (2005/0106511-3) – 4ª T. – Rel. Min. Aldir Passarinho Junior – 

DJe 22.06.2010).Grifou-se. Sendo assim, entendo que estão presentes os 

requisitos necessários para o deferimento da liminar vindicada, pois não 

há como exigir do reclamante a prova de fato negativo. Outrossim, suas 

alegações são absolutamente verossímeis, pois de todo o arrazoado, bem 

como das provas colacionadas, decorre a consequência lógica de que o 

consumidor foi obstado em seus mais elementares direitos. A 

probabilidade do direito está cabalmente comprovada pelos documentos 

anexados aos autos, demonstrando a existência da inscrição restritiva, 

conforme denota o documento incluso (ID. 13358290) apesar da ventilada 

inexistência de relação jurídica, bem como diante da própria judicialização 

do débito, com indicativos robustos de inclusão sem causa legítima. O 

perigo de dano reside no fato incontestável de que a inscrição restritiva 

inviabilizará qualquer atividade comercial do reclamante, bem como, o 

acesso ao crédito, configurando uma situação objetiva que indica, no 

mínimo, a dificuldade da reparação ao final da lide. Ante o exposto, defiro 

o pedido de tutela antecipada, ordenando que o requerido efetue a 

imediata suspensão da inscrição restritiva em nome do autor, 

especificamente em relação aos débitos discutidos nestes autos referente 

ao contrato 000009978290, vencido em 30/06/2013, até o julgamento final 

da lide. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 

6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois presente a 

verossimilhança das alegações, bem como caracterizada a 

hipossuficiência informacional da consumidora. REDESIGNO a audiência 

de conciliação designada automaticamente para o dia 18/03/2018, às 

13h00min. CITE-SE E INTIME-SE a parte reclamada para comparecer ao ato 

processual, com cópia do pedido inicial, consignando a advertência de 

que, não comparecendo, considerar-se-ão verdadeiras as alegações 

iniciais e será proferido julgamento de plano (art.18, §1º, Lei nº 9.099/95). 

INTIME-SE A PARTE REQUERENTE para comparecer à audiência, 

advertindo-a de que a ausência injustificada redundará na extinção do 

processo sem julgamento de mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Itaúba, 11 de dezembro 

de 2018. Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

Comarca de Itiquira

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº.38/2018/ADM

O Excelentíssimo Senhor Doutor Márcio Rogério Martins, MM. Juiz de 

Direito e Diretor do Foro da Comarca de Itiquira/MT, no uso de suas 

atribuições legais,

Considerando que o Senhor José Lúcio Rezende Mendonça, Juiz de Paz 

da Comarca de Itiquira-MT, encontrar-se-á em gozo de 20 (vinte) dias de 

férias regulamentares ano base 2018, no período de 14/01/2019 a 

02/02/2019.

RESOLVE:

Designar o servidor João Bosco Correa de Oliveira, Suplente de Juiz de 

Paz, para exercer as funções de Juiz de Paz durante o período de 14/01 a 

02/02/2019, período em que o titular do cargo José Lúcio Rezende 

Mendonça, encontra-se gozando férias regulamentares de 20 dias, ano 

base 2018.

 Publique-se

Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Itiquira/MT, 12 de dezembro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito e Diretor do Foro
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34203 Nr: 1054-49.2014.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cássio Fernando Lago Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tarcilio de Souza Amaral, Banco do Brasil S/A 

-Agência de Itiquira/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Alencar Soares de 

Oliveira - OAB:13809-A/MT, José Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 Tendo em vista que a petição do Executado de referência 149 veio 

desacompanhada da guia de recolhimento, o que impossibilita a Conta 

única proceder a vinculação, intime-se a parte Executada para, no prazo 

de 05 dias, traga aos autos a guia de recolhimento legível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 9212 Nr: 43-92.2008.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzinete Pereira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos intimando as partes para manifestação acerca do inteiro teor do(s) 

ofício(s) requisitório(s), no prazo de 05 (cinco) dias, antes da 

assinatura/autorização do magistrado nas requisições de pagamento, 

conforme dispõe o artigo 11 da Resolução nº 458/2017 do Conselho da 

Justiça Federal.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32452 Nr: 1326-17.2013.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulino Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação e JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença/execução, nos termos do arts. 924, inciso II, e 

925, ambos do CPC. Sem custas, nos termos da Lei Estadual 

7.603/2001.INTIMEM-SE as partes.Certificado o trânsito em julgado e, 

cumpridas todas as diligências retro, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12 /2017-CGJ.  Pub l ique-se .  CUMPRA-SE,  exped indo  o 

necessário.Jauru/MT, 12 de dezembro de 2018.Angela Maria Janczeski 

GóesJuíza de Direito

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 48543 Nr: 3129-56.2018.811.0048

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DIVINO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFINA LEITE FERREIRA, JOSÉ APARECIDO 

LEITE, ELIZIARIO LEITE, OSVALDO LEITE, APARECIDA MARIA SANTOS, 

ALCINO LEITE, DONIZETE LEITE, RAFAEL DE SOUZA LEITE, DAIANE DE 

MOURA LEITE, LUCI LUIZA DE MORAIS, ESPÓLIO DE LEOPOLDO ELIZIÁRIO 

LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. ANTE O EXPOSTO, homologo, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, a partilha apresentada na inicial, com fundamento 

no que dispõe o artigo 659 do novo Código de Processo Civil, atribuindo 

aos nela contemplados os respectivos quinhões, salvo erro, omissão ou 

direitos de terceiros.3.2. Com o trânsito em julgado, expeçam-se os 

respectivos formais de partilha ou carta de adjudicação e alvarás 

referentes aos bens por ele abrangidos, se o caso, tudo nos termos do 

artigo 659, § 2º do novo CPC.3.3. Intime-se a Fazenda para lançamento 

administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura 

incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do art. 

662, § 2º, do Código de Processo Civil.3.4. Ademais, DEFIRO os benefícios 

da Justiça Gratuita. Assim, sem sucumbência, uma vez que se trata de 

parte beneficiária da justiça gratuita. Sem honorários advocatícios.3.5. 

Cumpridas todas as deliberações, arquivem-se, com as baixas e 

anotações de estilo.3.6. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. 

Cumpra-se.Juscimeira-MT, 12 de dezembro de 2018.ALCINDO PERES DA 

ROSAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 48464 Nr: 3100-06.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO SUL DE MT 

LTDA - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBIVON PALOCO, ANTONIO PORTO NETO, 

MARIA DE FÁTIMA DA SILVA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Já que atendidos os requisitos do artigo 260 do novo Código de 

Processo Civil, cumpra-se, na forma deprecada, servindo a cópia da 

precatória de mandado.

2. Após, devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, baixas e 

anotações de estilo.

3. Comunique-se o juízo deprecante.

Juscimeira-MT, 12 de dezembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 48544 Nr: 3130-41.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS RODRIGUES BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYWMY EDWARDA ARAÚJO 

SILVA - OAB:23677/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 
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do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Cite-se o(a) requerido(a), na forma postulada, para, querendo, 

responder a ação, no prazo legal, consignando-se no referido mandado 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela autora.

4. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 12 de dezembro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37208 Nr: 1701-73.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEZENILDO ALVES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 (...)3.1. ANTE O EXPOSTO, tendo em vista que o requerente comprovou 

os requisitos estabelecidos na Lei 8.213/91, com o advento da nova 

redação dada pela Lei nº. 9.720/1998 c/c art. 203, inc. V da Constituição 

Federal, julgo totalmente procedente o pedido contido na inicial, para o fim 

de condenar o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS ao 

pagamento mensal à parte autora DEZENILDO ALVEZ DA CRUZ o 

benefício de auxílio-acidente, no valor mensal que corresponderá a 50 % 

(cinquenta por cento) do salário-de-benefício, com base na Lei 8.213, de 

1991, devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, 

corrigido monetariamente a partir do vencimento de cada parcela, 

utilizando-se dos índices de correção monetária de acordo com os 

respectivos períodos de vigência, conforme Lei nº. 6899/91 e o Decreto 

nº. 86.649/81 e em consonância com a Súmula 148 do STJ. 3.2. Por 

conseguinte, julgo EXTINTO O PROCESSO, com julgamento de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, devendo 

a parte ré comprovar que a inclusão ocorreu no prazo de 30 (trinta) dias 

do trânsito em julgado. (...)3.8. Tópico síntese do julgado: a) nome do(a) 

segurado(a): DEZENILDO ALVEZ DA CRUZ; b) benefício concedido: 

auxilio-acidente; c) renda mensal atual: 50 % (cinquenta por cento) do 

salário-de-benefício; d) data de início do benefício – DIB: 20/12/2016 (data 

da cessação do auxílio-doença); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular 

pelo INSS; f) data do início do pagamento: a depender da intimação do 

INSS; g) prazo mínimo para cumprimento da presente decisão: 30 (trinta) 

dias.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 31631 Nr: 991-87.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANIR SARDEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA PACHECO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

1. Conforme o artigo 1.010, §1º, do CPC/2015, INTIME-SE a parte apelada 

para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente as contrarrazões 

recursais.

2. Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º 

do artigo 1.009 do CPC/2015 ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 

1.010, §2º, do CPC/2015), INTIME-SE o apelante para 

manifestação/contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. A seguir, após a resposta, remetam-se os presentes autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (NCPC, art. 1007, parágrafo 

3º).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira – MT, 12 de dezembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46243 Nr: 2236-65.2018.811.0048

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MÁRCIA CARVALHO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON DE SOUZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Acolho a cota ministerial de Ref: 10, portanto, DETERMINO que seja 

realizado estudo psicossocial na residência das partes envolvidas na 

presente demanda, portanto INTIME-SE a Psicóloga e a Assistente social 

credenciadas neste Juízo para que, no prazo de 20 (vinte) dias, elaborem 

o competente estudo psicossocial.

2. Após, com a juntada do estudo supramencionado, dê-se vistas dos 

autos ao Ministério Público para manifestação.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória, se o 

caso. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 13 de dezembro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 48403 Nr: 3066-31.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA SABINO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Postergo a análise do pedido liminar para o momento processual 

oportuno, eis que vislumbro que as provas produzidas são unilaterais, 

restando necessária a angularização processual do feito com a citação da 

parte requerida.

4. Com efeito, a praxe e a própria experiência das conciliações a respeito 

da matéria versada nos presentes autos demonstra que a autarquia 

requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS 

não faz transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria 

eventual expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade 

processual, atentando ainda contra os princípios da celeridade e da 

economia processual, mister que o presente feito seja prontamente 

saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a 

conciliação prévia será permitida.

5. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

20/03/2019, às 16h30min (horário oficial de Mato Grosso).

6. Cite-se e intime-se a parte requerida, com a antecedência mínima de 10 

(dez) dias, para comparecer à audiência ou querendo, apresentar 

resposta escrita ou oral, acompanhada de documentos e rol de 

testemunhas, ficando o réu ciente de que, não comparecendo e não se 

representando por preposto com poderes para transigir, ou não se 

defendendo, inclusive por não ter advogado, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da 

prova dos autos.

7. As testemunhas a serem ouvidas serão aquelas indicadas na petição 

inicial e na contestação. CONSIGNO QUE A PARTE AUTORA DEVERÁ 

TRAZER PARA A ORALIDADE SUAS TESTEMUNHAS INDEPENDETEMENTE 

DE INTIMAÇÃO.

8. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 13 de dezembro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 48466 Nr: 3101-88.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMÉLIA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos 

no artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do artigo 321 do mesmo diploma legal.2. De início, CONCEDO a 

gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos termos do §1º, do artigo 

98, do Código de Processo Civil.3. Postergo a análise do pedido liminar 

para o momento processual oportuno, eis que vislumbro que as provas 

produzidas são unilaterais, restando necessária a angularização 

processual do feito com a citação da parte requerida.4. Com efeito, a 

praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.5. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 20/03/2019, às 16h (horário oficial de Mato Grosso).6. Cite-se e 

intime-se a parte requerida, com a antecedência mínima de 10 (dez) dias, 

para comparecer à audiência ou querendo, apresentar resposta escrita ou 

oral, acompanhada de documentos e rol de testemunhas, ficando o réu 

ciente de que, não comparecendo e não se representando por preposto 

com poderes para transigir, ou não se defendendo, inclusive por não ter 

advogado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na 

inicial, salvo se o contrário resultar da prova dos autos.7. As testemunhas 

a serem ouvidas serão aquelas indicadas na petição inicial e na 

contestação. CONSIGNO QUE A PARTE AUTORA DEVERÁ TRAZER PARA 

A ORALIDADE SUAS TESTEMUNHAS INDEPENDETEMENTE DE 

I N T I M A Ç Ã O . 8 .  I n t i m e m - s e .  E x p e ç a - s e  o  n e c e s s á r i o . 

Cumpra-se.Juscimeira-MT, 13 de dezembro de 2018.Alcindo Peres da 

RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 48542 Nr: 3128-71.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EIDI LAMAR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Com efeito, a praxe e a própria experiência das conciliações a respeito 

da matéria versada nos presentes autos demonstra que a autarquia 

requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS 

não faz transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria 

eventual expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade 

processual, atentando ainda contra os princípios da celeridade e da 

economia processual, mister que o presente feito seja prontamente 

saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a 

conciliação prévia será permitida.

4. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

20/03/2019, às 15h30min (horário oficial de Mato Grosso).

5. As testemunhas a serem ouvidas serão aquelas indicadas na petição 

inicial e na contestação. CONSIGNO QUE A PARTE AUTORA DEVERÁ 

TRAZER PARA A ORALIDADE SUAS TESTEMUNHAS INDEPENDETEMENTE 

DE INTIMAÇÃO.

6. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 12 de dezembro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000006-33.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de penhora por meio eletrônico. 2. A 

pretensão do(a) exeqüente merece guarida. Não se trata de desprezo à 

conhecida regra de que a execução deve se processar pelo meio menos 

gravoso ao executado, já que, sob outra ótica, tem-se que os atos 

executórios devem ser pautados no sentido de sempre buscar a 

viabilidade da satisfação do crédito. Ora, o artigo 854 do Novo Código de 

Processo Civil veio a permitir, expressamente, a penhora de dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, a 

determinação de sua indisponibilidade até o valor indicado na execução. 

Não bastasse isso, o artigo 655 do mesmo Código estipula o “dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira” como o 

primeiro bem na escala de preferência a ser obedecida para penhora. 

Ademais, a penhora efetuada por meio do mencionado convênio com o 

Banco Central é constitucional e não ofende o direito à inviolabilidade e ao 

devido processo legal, pois se limita a bloquear, na conta corrente do 

devedor, valor certo, não quebrando seu sigilo bancário, nem tampouco 

obstando seu direito de defesa, que largamente poderá ser exercitado 

pela via própria, inclusive lhe sendo oportunizado a prova quanto ao 

revestimento de algumas das formas de impenhorabilidade (art. 854, 

NCPC). 3. ANTE O EXPOSTO, com base nos artigos 854, NCPC, defiro o 

pedido veiculado pelo(a) exeqüente, para o fim de autorizar a penhora 

sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas ou aplicações 

financeiras do(a) executado(a), até o valor indicado na execução, o que 

deverá ser efetivado por meio da penhora on line, via BACENJUD. 4. Caso 

seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira 

em nome do(a) executado(a), considerar-se-á efetuada a penhora, 

valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud, 

procedendo-se, em seguida, a intimação do executado para os fins legais, 

que pode se dar na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, 

pessoalmente. 5. Após, efetuando consulta no sistema on-line, constato 

que houve o bloqueio parcial no montante de R$ 6.514,24. 6. Procedo 

então, através do sistema on-line, solicitação de transferência do 

montante para a conta única deste juízo. 7. Sem prejuízo de tal 

providência, intime-se o executado informando a penhora efetivada, 

podendo o mesmo apresentar embargos, conforme art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/95 e 914 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, no prazo 

legal. 8. Consigne-se que o montante somente será levantado mediante 

autorização judicial expressa, devendo por conseqüência se manter 

depositado até ordem judicial contrária. 9. Oficie-se o Sr (a). Escrivão a 

Conta Única do e. Tribunal de Justiça, informando a penhora do valor 

supra-mencionado, bem como a solicitação para que o referido valor seja 

depositado junto a conta única vinculada a este processo. 10. Intime-se a 

parte exeqüente e executada desta decisão. 11. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000079-05.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOLINA NETA DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008453S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte reclamada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de o montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por 

cento). Efetuado o pagamento parcial, a multa de 10% (dez por cento) 

incidirá sobre o restante. 2. Não efetuado o pagamento no prazo previsto, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, acrescido da multa 

respectiva. 3. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado 

o reclamado, na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. 4. 

Proceda-se à alteração do tipo de ação, fazendo constar “Cumprimento de 

Sentença”. 5. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-64.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLENE DA SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Por ser tempestivo (LJE, art. 42) e estarem presentes os 

demais pressupostos recursais, tanto objetivos (cabimento, adequação, 

inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade procedimental, 

incluídos nesta o pagamento das custas e a motivação) quanto subjetivos 

(legitimidade e o interesse, que decorre da sucumbência), recebo o 

presente recurso inominado no efeito apenas devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável ao recorrente (LJE, art. 43). 2. Intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dais, apresentar contra razões. 3. 

Decorrido o prazo, com ou sem contra razões, remetam-se os autos a 

Egrégia Turma Recursal Única, com nossas homenagens. 4. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-79.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLENE DA SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Por ser tempestivo (LJE, art. 42) e estarem presentes os 

demais pressupostos recursais, tanto objetivos (cabimento, adequação, 

inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade procedimental, 

incluídos nesta o pagamento das custas e a motivação) quanto subjetivos 

(legitimidade e o interesse, que decorre da sucumbência), recebo o 

presente recurso inominado no efeito apenas devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável ao recorrente (LJE, art. 43). 2. Intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dais, apresentar contra razões. 3. 

Decorrido o prazo, com ou sem contra razões, remetam-se os autos a 

Egrégia Turma Recursal Única, com nossas homenagens. 4. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-94.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLENE DA SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Por ser tempestivo (LJE, art. 42) e estarem presentes os 

demais pressupostos recursais, tanto objetivos (cabimento, adequação, 

inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade procedimental, 

incluídos nesta o pagamento das custas e a motivação) quanto subjetivos 

(legitimidade e o interesse, que decorre da sucumbência), recebo o 

presente recurso inominado no efeito apenas devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável ao recorrente (LJE, art. 43). 2. Intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dais, apresentar contra razões. 3. 

Decorrido o prazo, com ou sem contra razões, remetam-se os autos a 

Egrégia Turma Recursal Única, com nossas homenagens. 4. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-58.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS OAB - MT0014245A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Por ser tempestivo (LJE, art. 42) e estarem presentes os 

demais pressupostos recursais, tanto objetivos (cabimento, adequação, 

inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade procedimental, 

incluídos nesta o pagamento das custas e a motivação) quanto subjetivos 

(legitimidade e o interesse, que decorre da sucumbência), recebo o 

presente recurso inominado no efeito apenas devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável ao recorrente (LJE, art. 43). 2. Intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dais, apresentar contra razões. 3. 

Decorrido o prazo, com ou sem contra razões, remetam-se os autos a 

Egrégia Turma Recursal Única, com nossas homenagens. 4. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000062-66.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR REBOUCAS DE PAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte reclamada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de o montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por 

cento). Efetuado o pagamento parcial, a multa de 10% (dez por cento) 

incidirá sobre o restante. 2. Não efetuado o pagamento no prazo previsto, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, acrescido da multa 

respectiva. 3. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado 

o reclamado, na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. 4. 

Proceda-se à alteração do tipo de ação, fazendo constar “Cumprimento de 

Sentença”. 5. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000160-51.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ABADIA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO OAB - MT0018513A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Intime-se a parte reclamada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de o montante da 

condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por 

cento). Efetuado o pagamento parcial, a multa de 10% (dez por cento) 

incidirá sobre o restante. 2. Não efetuado o pagamento no prazo previsto, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, acrescido da multa 

respectiva. 3. Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado 

o reclamado, na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. 4. 

Proceda-se à alteração do tipo de ação, fazendo constar “Cumprimento de 

Sentença”. 5. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-08.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MATEUS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de Execução, com as partes já qualificados nos 

autos. 2. Foi informada a total quitação do débito, consta o pedido do 

arquivamento definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo 

processual. 3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, uma vez que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem 

efeito, por corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos. 4. 

Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). 5. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-16.2016.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS OAB - MT0015310A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Uma vez que fora interposto o incidente de Impugnação ao 

Cumprimento da Sentença com Pedido de Efeito Suspensivo, determino a 

suspensão da presente execução, até a decisão final do referido 

incidente. 2. Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre o 

referido incidente, no prazo de 10 (dez) dias. 3. A seguir, voltem 

conclusos para decisão. 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000074-80.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ZENIVALDO AGOSTINHO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Uma vez que fora interposto o incidente de Impugnação ao 

Cumprimento da Sentença com Pedido de Efeito Suspensivo, determino a 

suspensão da presente execução, até a decisão final do referido 

incidente. 2. Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre o 

referido incidente, no prazo de 10 (dez) dias. 3. A seguir, voltem 

conclusos para decisão. 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-19.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSEFA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração propostos pela 

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A., já 

qualificados, em face da sentença proferida, aduzindo, em síntese, que a 

referida decisão possui omissão, por não ter apreciado o pedido 

contraposto feito pela parte requerida, pretendendo assim a sua correção. 

É o breve relatório. Decido. Conheço dos embargos, porquanto 

tempestivos e presentes os demais pressupostos processuais. No mérito, 

tenho que merecem acolhimento. É que, nos moldes do art. 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, os embargos de declaração consubstanciam 

instrumento processual destinado a expungir do julgamento obscuridade 

ou contradições, ou ainda para suprir omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha ao julgador. No caso, bem se nota que na 

decisão embargada houve a omissão alegada, uma vez que não apreciou 

pedidos da parte requerida. Assim sendo, mister se faz reconhecer e 

suprir a falta dessa decisão, neste aspecto. ANTE O EXPOSTO, acolho os 

embargos para declarar que o item 3.1 do dispositivo da referida 

sentença, passe a ter a seguinte redação: “3.1. Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por MARIA JOSEFA DA SILVA, em desfavor de EMBRATEL - 

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A, por entender não 

ter havido danos materiais ou morais a serem indenizados, conforme 

fundamentação supra, bem como julgo PROCEDENTE o pedido 

contraposto, feito pela requerida, para condenar a parte autora a efetuar o 

pagamento do valor de R$ 184,05 (cento e oitenta e quatro reais e cinco 

centavos) a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros 

legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do vencimento da 

obrigação.” Permanece, no mais, como está lançada a sentença. 

Retifique-se o registro da sentença, anotando-se a alteração. Publique 

-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000260-40.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. 1. Uma vez que foi certificado o não oferecimento de 

embargos a presente execução, prossiga no cumprimento da decisão 

anterior, com a expedição da respectiva RPV/precatório, para pagamento 

dos valores executados no presente feito. 2. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-89.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra a 

sentença prolatada anteriormente, visando à sua reconsideração, sob 

alegação de evidente omissão e contradição. É o relatório. Fundamento. 

Passo à decisão. 2. Os Embargos de Declaração tal como esculpido no 

Código de Processo Civil possui caráter supletivo e sobretudo periférico, o 

objetivando a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, 

porventura existente na decisão em sentido amplo. Nesse passo, faz-se 

necessário salientar que tal possibilidade se limita às hipóteses de 

correção de vícios de omissão e contradição, haja vista que, sendo 

constatada a ocorrência de obscuridade, seu saneamento importa, 

apenas, o esclarecimento do quanto foi decidido, sem permitir a análise de 

elementos desconsiderados, tampouco a adoção de um, dentre 

posicionamentos conflitantes. Em síntese, o saneamento da obscuridade 

significa mero esclarecimento do julgado. Todavia, se for para melhor 

elucidar a referida sentença, altero a mesma para incluir, no dispositivo a 

omissão reclamada. Motivo pelo qual, os embargos de declaração devem 

ser providos. 3. DISPOSITIVO 3.1. Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, conheço dos Embargos, e 

dou-lhe provimento, para alterar o dispositivo da sentença embargada, 

sendo que a letra “b” do mesmo, passará a ter a seguinte redação: “b) 

DETERMINAR que a Reclamada arbitre consumo, referente ao mês de 

junho de 2018, resultante da média de consumo dos doze meses 

anteriores.” 3.2. Permanece, no mais, como está lançada a sentença. 

Retifique-se o registro da sentença, anotando-se a alteração. 3.3. Publique 

-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8009999-54.2013.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON RODRIGUES DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA RAFAELLY ASSUNCAO E SILVA OAB - MT14971/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO NIVALDO DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT3504-A (ADVOGADO(A))

MELLINA MYRIAN DO NASCIMENTO PEREIRA LIMA OAB - MT17736/O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Trata-se de Reclamação Cível, com as partes já qualificadas. 

Verifica-se que houve equívoco em lançamento de decisão, devendo a 

mesma ser revogada e lançada outra em seu lugar. Assim sendo, resolvo 

revogar a decisão prolatada no ID 16714542, e para que o presente 

processo continue a sua marcha, defiro o seguinte despacho: “Vistos, 

etc. 1. Trata-se Reclamação Cível movida por WILSON RODRIGUES DE 

MOURA em face de ANTONIO NIVALDO DE SOUZA - ME, onde o 

exequente formula requerimento, objetivando a desconsideração da 

personalidade jurídica da empresa executada, em desfavor dos 

sócios-gerentes da mesma. Depreende-se dos autos que o exequente 

requer a desconsideração da personalidade jurídica, com base no art. 50 

do Código Civil, pedindo a responsabilização dos sócios responsáveis 

pela empresa, quando da lesão ao direito do Consumidor. 2. É o breve 

relato. FUNDAMENTO. DECIDO. A questão jurídica suscitada demanda a 

interpretação escorreita do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, 

uma vez que trata-se de regra excepcional, a qual encontra guarida no 

referido diploma consumerista e art. 50 do Código Civil. A interpretação do 

artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor deve ser feita com reserva 

e prudência. A responsabilidade do sócio, por se tratar de exceção, só 

deve ser reconhecida quando ficar provada a sua contribuição na prática 

de ação ou omissão que repercute sobre a falta de cumprimento da 

obrigação frente à legislação consumerista, sendo um obstáculo ao 

ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. Depreende-se dos 

autos que o exequente requer a desconsideração da personalidade 

jurídica, com base no art. 50 do Código Civil, pedindo a responsabilização 

dos sócios responsáveis pela empresa, quando da lavratura da outo de 

infração. Todavia, depreende-se tratar de um mecanismo de que se vale o 

ordenamento para, em situações absolutamente excepcionais, 

desencobrir o manto protetivo da personalidade jurídica autônoma das 

empresas, podendo o credor buscar a satisfação de seu crédito junto às 

pessoas físicas que compõem a sociedade, mais especificamente, seus 

sócios e administradores. Assim encontra-se disciplinada sua regulação 

legal, no art. 50 do Código Civil de 2002, in verbis: "Art. 50. Em caso de 

abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, 

ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, 

ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os 

efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam 

estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da 

pessoa jurídica." Assim, tratando-se de mecanismo excepcional que é, 

pois ainda vigorante, como regra, a plenitude da distinção entre o 

patrimônio dos sócios e o da pessoa jurídica, só é admissível em situações 

especiais, quando verificado o abuso da personificação jurídica, 

consubstanciado em excesso de mandato, desvio de finalidade da 

empresa, confusão patrimonial entre a sociedade ou os sócios, ou, ainda, 

conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência dos Tribunais 

Superiores, nas hipóteses de dissolução irregular da empresa, sem a 

devida baixa na junta comercial, consoante se observa dos precedentes 

abaixo colacionados: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS 

PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. REJEIÇÃO. EFEITOSINFRINGENTES. 

IMPOSSIBILIDADE. (RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE LIMITADA. 

EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. 

REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA O SÓCIO-GERENTE. 

POSSIBILIDADE. 1. A existência de indícios do encerramento irregular das 

atividades da empresa executada autoriza o redirecionamento do feito 

executório à pessoa do sócio (Precedentes: AgRg no REsp n.º 

643.918/PR, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 16/05/2005; REsp n.º 

462.440/RS, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 18/10/2004; e REsp n.º 

474.105/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 19/12/2003). 2. In casu, consta 

expressamente do voto condutor do aresto impugnado a existência de 

inúmeros indícios que indicam a ocorrência de dissolução irregular da 

empresa executada. ... 6. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no 

REsp 750335, Rel. Min. Luiz Fux,). "EMBARGOS DE TERCEIRO. 

EXECUÇÃO. PENHORA INCIDENTE SOBRE BENS PARTICULARES DO 

SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DAS EMPRESAS EXECUTADAS. 

CONSTRIÇÃO ADMISSÍVEL. O sócio de sociedade por cotas de 

responsabilidade limitada responde com seus bens particulares por dívida 

da sociedade quando dissolvida esta de modo irregular. Incidência no 

caso dos arts. 592, II, 596 e 10 do Decreto. n. 3.708, de 10.1.1919. 

Recurso especial não conhecido." (REsp 140564 / SP, Rel. Min. Barros 

Monteiro). "RECURSO ESPECIAL - DÍVIDA DE SOCIEDADE LIMITADA 

EXECUÇÃO FRUSTRADA - REDIRECIONAMENTO AOS BENS DE SÓCIO - 

ARTS. 592, II, E 596 DO CPC – RESPONSABILIZAÇÃO SECUNDÁRIA, OU 

SUBSIDIÁRIA, QUE EXIGE SITUAÇÃO ESPECÍFICA, PREVISTA EM LEI. 1. 

Normalmente, os bens do sócio não respondem por dívidas da sociedade. 

2. Apenas em casos previstos em lei deve ser aplicada a 

responsabilização secundária, ou subsidiária, estabelecida nos Arts. 592, 

II, e 596 do CPC. 3. Tais artigos contêm norma em branco, vinculada a 

outro texto legal. Não podem - e não devem - ser aplicados de forma 

solitária. Por isso é que em ambos existe a expressão "nos termos da lei". 

4. A desconsideração da personalidade jurídica é artifício destinado à 

profilaxia e terapêutica da fraude à lei." (REsp 401081/TO, Rel. Min. 

Humberto Gomes de Barros) Entendo que não se confunde a pessoa 

jurídica com a pessoa dos sócios e, em regra, o patrimônio destes não 

responde por dívidas daquela. Esta regra, porém, como visto, não é 

absoluta e poderá ocorrer a constrição do patrimônio dos sócios e 

administradores nas hipóteses da incidência do instituto da 

desconsideração da personalidade jurídica. Ressalte-se que a 

desconsideração não importa em dissolução da pessoa jurídica, mas se 

constitui apenas em um ato de efeito provisório, decretado para 

determinado caso concreto e objetivo, dispondo, ainda, os sócios incluídos 

no polo passivo da demanda, de meios processuais para impugná-la. 3. 

DISPOSITIVO 3.1. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido retro para 

desconsiderar a personalidade jurídica da empresa executada e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 565 de 669



determinar a inclusão do sócio gerente ANTONIO NIVALDO DE SOUZA, 

para integrar a presente execução. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito” Alcindo Peres da Rosa 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000117-17.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ROBERTO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender oportuno, sob 

pena de arquivamento do feito. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000107-07.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO LOPES ALEXANDRE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAROM MOVEIS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO COLANZI OAB - PR69839 (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de consulta e penhora de veículos, por 

meio eletrônico, em nome da parte executada. 2. A pretensão da parte 

exequente merece guarida. Não se trata de desprezo à conhecida regra 

de que a execução deve se processar pelo meio menos gravoso ao 

executado, já que, sob outra ótica, tem-se que os atos executórios devem 

ser pautados no sentido de sempre buscar a viabilidade da satisfação do 

crédito. O artigo 854 do Novo Código de Processo Civil veio a permitir, 

expressamente, a penhora de veículos registrados em nome da parte 

executada, autorizando, no mesmo ato, a determinação de sua 

indisponibilidade até o valor indicado na execução. Ademais, a penhora de 

veículos efetuada por meio eletrônico é constitucional e não ofende o 

direito à inviolabilidade e ao devido processo legal, pois se limita a fazer a 

constrição de veículos no valor máximo da execução, não obstando seu 

direito de defesa, que largamente poderá ser exercitado pela via própria, 

inclusive lhe sendo oportunizado a prova quanto ao revestimento de 

algumas das formas de impenhorabilidade. 3. ANTE O EXPOSTO, com 

base nos artigos 854 do Novo Código de Processo Civil, defiro o pedido 

veiculado pela parte exequente, para o fim de autorizar a consulta e 

penhora sobre os veículos registrados em nome da parte executada, até o 

valor indicado na execução, o que deverá ser efetivado por meio 

eletrônico, via RENAJUD. 4. Caso seja confirmado o bloqueio de veículos 

registrados em nome da parte executada, considerar-se-á efetuada a 

penhora, valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

REANJUD, que será juntado aos autos, procedendo-se, em seguida, a 

intimação da parte executada, para caso queira, oferecer embargos no 

prazo legal. 5. APÓS A TENTATIVA DE BLOQUEIO, de veículos, por meio 

eletrônico, em nome da parte executada, resultou que em consulta direta 

deste magistrado, verifiquei a EXISTÊNCIA DE VEÍCULO A SER 

PENHORADO registrado em nome da parte executada, conforme extrato 

juntado. 6. Com efeito, intime-se o executado informando o bloqueio 

efetivado. 7. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010060-41.2015.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELY SILVA DE ALMEIDA OAB - MT0008552S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZIDILENE ALVES DE SOUSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Indefiro o pedido retro, por entender que a localização do 

executado, bem como a designação de bens a serem penhorados como 

garantia, em sede de execução ou cumprimento de sentença, é um ônus 

que pende sobre a parte exequente. 2. Intime-se a parte exequente para 

que apresente bens pertencentes ao executado, passíveis de constrição, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito. 3. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-67.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE MATOS FIGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS OAB - MT0015310A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de pedido de execução por quantia certa fundada 

em título executivo judicial (art. 515, NCPC). 2. Nos termos do artigo 24, § 

1º da Lei nº 8.906/94 – EOAB – possível a pretensão de execução da 

verba honorária nos próprios autos em que o causídico desenvolveu seu 

trabalho. 3. O exequente já apresentou demonstrativo do débito atualizado 

até a data do pedido de execução, conforme exigência legal. 4. Intime-se a 

parte reclamada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento 

da dívida, sob pena de o montante da condenação ser acrescido de multa 

no percentual de 10% (dez por cento). Efetuado o pagamento parcial, a 

multa de 10% (dez por cento) incidirá sobre o restante. 5. Não efetuado o 

pagamento no prazo previsto, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, acrescido da multa respectiva. 6. Efetuado o pagamento parcial 

no prazo acima previsto, a multa de 10%, no mesmo patamar, incidirão 

sobre o restante (art. 523, § 2º, NCPC). 7. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-54.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DA SILVA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Diante da situação da executada, defiro o pedido retro para 

que seja expedida certidão de habilitação de crédito em favor da autora, 

conforme valores informados nos autos. 2. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-23.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ADRIANO ROCHA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Defiro o pedido retro, para que seja expedido o competente 

alvará para o levantamento dos valores depositados, conforme os dados 
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bancários colacionados aos autos. 2. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-88.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR HUMBERTO SANTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Indefiro o pedido retro, vez que no Juizado Especial vige o 

princípio da gratuidade e isenção de custas e honorários, sendo que o 

pactuado entre a parte e seu procurador deve ser executado de forma 

autônoma. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-24.2016.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LIVRARIA E PAPELARIA ENCANTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE MARTINS PASSOS (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender oportuno, sob 

pena de arquivamento do feito. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000097-26.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BERNARDO GARDEZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. 1. Intimem-se as partes para que procedam quanto a o 

cumprimento da sentença, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entender oportuno, sob pena de extinção do feito. 2. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000315-88.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE BATISTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO OAB - MT21915/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Trata-se de Reclamação Cível, com as partes já qualificadas. 

Verifica-se que houve equívoco em lançamento de decisão, devendo a 

mesma ser revogada e lançada outra em seu lugar. Assim sendo, resolvo 

revogar a decisão prolatada no ID 17036971, e para que o presente 

processo continue a sua marcha, defiro o seguinte despacho: “Vistos, 

etc. 1. Uma vez que fora interposto o incidente de Impugnação ao 

Cumprimento da Sentença com Pedido de Efeito Suspensivo, determino a 

suspensão da presente execução, até a decisão final do referido 

incidente. 2. Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre o 

referido incidente, no prazo de 10 (dez) dias. 3. A seguir, voltem 

conclusos para decisão. 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito” Alcindo Peres da Rosa 

Juiz de Direito

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68735 Nr: 2039-52.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO RODRIGUES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte REQUERENTE, VALDEMAR 

SOUZA SANTOS - OAB:22516/O, para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

pugnar o que entender de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010226-44.2016.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA OAB - MT0003596S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CELIA NOGUEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Vistos em correição. Obedecendo ao art. 53 da Lei 9.099/95, deve a 

presente execução processar-se aplicando-se, no que couber, o disposto 

no Código de Processo Civil. Assim sendo, CITE-SE o devedor para, em 03 

(dias) dias, satisfazer o débito perquirido na presente demanda ou indicar 

bens à penhora, suficientes para garantir o valor atualizado, obedecendo 

a ordem nos termos do artigo 832 e seguintes do CPC. Se não pagar, ou 

nomear bens a penhora, o oficial de justiça fará a penhora coercitiva. 

Lavrando o termo ou auto de penhora. Se a penhora e avaliação recaírem 

sobre imóveis, o cônjuge também deverá ser intimado de tais atos, nos 

termos do artigo 842 do CPC. Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o que deverá ser certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, 

o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

exequente (art. 53, p. 4º da Lei 9099/95), observando-se, contudo, o teor 

do enunciado nº 37 do FONAJE na hipótese da existência de bens 

passíveis de arresto. Citado o devedor e efetuada a penhora, deverá o 

mesmo ser intimado para comparecer à audiência de conciliação, a qual 

deverá ser agendada pela Secretaria conforme pauta pré-estabelecida. 

Advirta ao executado que nesta oportunidade poderá oferecer embargos 

por escrito ou oralmente (art. 53, § 1º), observando o art. 52, inciso IX, 

alíneas “a” e “d”, Lei 9.099/95, que destaca as matérias que poderão ser 

tratadas nos embargos, não sendo admissíveis embargos antes de seguro 

o juízo pela penhora, a teor do que dispõe o enunciado nº 117 do FONAJE. 

Na audiência de conciliação, o conciliador poderá opor, entre outras 

medidas cabíveis, o pagamento do débito a prazo ou a prestação, a dação 

em pagamento de coisa diversa, ou a imediata adjudicação do bem 

penhorado ao credor para quitação do débito (art. 53 § 2º, Lei 9.099/95). 

Fica desde já autorizada a obtenção de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução junto ao cartório distribuidor, nos termos do 

artigo 828 do CPC, devendo, contudo, o exequente observar o disposto 

nos parágrafos 1º, 2º e 5º do referido artigo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Suelen Barizon Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Diretoria do Fórum
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Portaria

 PORTARIA N. 59/2018-DF

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA SABRINA ANDRADE GALDINO 

RODRIGUES – MM. JUIZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO DA 

COMARCA DE NOBRES, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC;

 CONSIDERANDO a interrupção no fornecimento de energia elétrica nesta 

Unidade Judiciária, fato ocorrido por volta das 14:00 horas , e que em 

contato com a concessionária responsável não foi possível obter 

informações precisa acerca do restabelecimento fornecimento de energia 

elétrica e, tendo decorrido mais de 02h00 d e interrupção;

 RESOLVE:

 I – SUSPENDER, o expediente do Foro judicial da Comarca de Nobres no 

dia 12-12-2018, a partir das 14:00 horas.

 II – PRORROGAR para o dia 13-12-2018, todos os prazos processuais 

cujo termo final coincida com esta data, ressalvando os atos praticados 

até o momento em que houve a interrupção.

 III - PUBLIQUE-SE, registre-se, cumpra-se, encaminhando-se cópia à 

Excelentíssima Senhora Desembargadora Corregedor-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cidade, 13 de dezembro de 2018

 Documento assinado eletrônicamente

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45634 Nr: 1410-35.2014.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do 

Brasil- PREVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Prestes Ribeiro, Mara Rúbia da Silva 

Prestes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Lôbo Guimarães - 

OAB:14517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO FERREIRA DA CRUZ 

- OAB:15914

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte exequente para efetuar, no prazo de 10 

(dez) dias, o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de 

R$ 35,00 (trinta e cinco reais ), a ser realizado conforme determina o 

Provimento n. 7/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45634 Nr: 1410-35.2014.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do 

Brasil- PREVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Prestes Ribeiro, Mara Rúbia da Silva 

Prestes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Lôbo Guimarães - 

OAB:14517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO FERREIRA DA CRUZ 

- OAB:15914

 Nos termos da Portaria 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja expedido mandado/carta precatória nos moldes 

do requerido pelo exequente (Ref. 69).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71709 Nr: 1490-57.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Mendes Pedroso, HDI Seguros S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Novaes Fortes - 

OAB:22919/O, Vilmar do Carmo Adorno - OAB:16247-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A, Silvério Soares de Moraes - OAB:12.006/MT

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja a parte requerente intimada para, no prazo legal, 

apresentar impugnação às contestações(Ref. 31 e 32).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65185 Nr: 1918-73.2017.811.0030

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Firmo Segundo Pinto de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisa de Camargo Viana- 

Defensora Publica - OAB:14242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar acerca do documento acostado na Ref. 22.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62764 Nr: 880-26.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dias Oribe & Cia Ltda - ME, Paulo Dias Oribe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte exequente para efetuar, no prazo de 10 

(dez) dias, o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de 

R$ 35,00 (trinta e cinco reais), a ser realizado conforme determina o 

Provimento n. 7/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61812 Nr: 305-18.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orácio Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

acostar aos autos comprovante do preparo para expedição da carta 

precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56325 Nr: 1187-14.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Alves de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar o requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar da diligência negativa para intimação da parte requerida (Ref. 

49).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56404 Nr: 1226-11.2016.811.0030
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lininho Roque - ME, Lininho Roque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar da diligência negativa para intimação dos executados (Ref. 53).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59078 Nr: 3328-06.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto Bom Jardim Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raissa Izabel da Silva Cardozo - 

OAB:17019/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:128.341

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para intimar a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar do documento acostado pela parte requerida (Ref. 54).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72217 Nr: 1754-74.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Novaes Fortes - 

OAB:22919/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8184-A

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja intimado o requerente para, no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada na Ref. 12.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31341 Nr: 450-13.2013.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricio Gomercindo da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 3. Do exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas judiciais e 

honorários advocatícios, eis que DEFIRO o benefício da assistência 

judiciária gratuita. Transitada esta em julgado, certifique-se e 

ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e baixas de estilo.DECLARO 

esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 38757 Nr: 25-44.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ribeiro de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, AGÊNCIA CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:14241, Marcelo Ventura 

da Silva Magalhães - OAB:MT 21.412, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO 

- OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, ante a ausência do preenchimento dos 

requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, 

RESOLVO O MÉRITO (art. 487, I, CPC), e JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na petição inicial.Condeno a parte autora (art. 91, 

caput, CPC) no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios (art. 85, 

caput, CPC) fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a 

sentença, em tese e caso reconhecido o direito/benefício econômico 

pretendido, até a prolação desta sentença, nos termos do Enunciado n. 

111 da Súmula do STJ, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 2º e 3º).Com o trânsito em 

julgado devidamente certifico, e nada requerido, arquive-se os autos, 

autos com as baixas e anotações de estilo.DECLARO esta sentença 

PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 38821 Nr: 75-70.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES DE ARAUJO CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, condenando o 

requerido a conceder a requerente o benefício previdenciário de 

auxílio-doença em valor equivalente a renda mensal correspondente a 

100% (cem por cento) do salário-de-benefício, partir do indeferimento do 

requerimento administrativo, ou seja, 02/09/2016, todavia, LIMITO a 

duração do beneficio há 06 (seis) meses a partir da data do laudo pericial, 

qual seja, 29.03.2017 (pág. 57).Após a vigência da Lei n. 11.960/2009, 

sobre as prestações em atraso incidirão correção monetária sobre o 

débito previdenciário, a partir do vencimento de cada prestação, nos 

termos da Lei nº 6.899/1981, conforme Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, e juros de mora à 

razão de 0,5% ao mês.ISENTO o Instituto demandado do pagamento de 

custas e despesas processuais (Lei 8.620/1993, art. 8º, §1°), contudo, 

CONDENO-O no pagamento de honorários advocatícios em favor do 

procurador do autor, no montante equivalente a 10% das verbas vencidas 

até a data desta sentença (CPC, art. 82, §2º, e Súmula 111 do STJ). Com o 

transito em julgado, decorrido os 30 (trinta) dias sem a implementação do 

benefício, INTIME-SE o Gerente Executivo da Agência do INSS em 

Diamantino/MT, para que implemente o benefício no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de responder pelo crime de desobediência. Persistindo a inércia, 

extraia-se cópia dos autos e remeta-se ao Ministério Público Federal para 

as providências a seu cargo.Para fins de cumprimento do disposto na 

Seção 17, art. 1.288 e seguintes da CNGC, especifico:I - o nome do 

segurado MARIA DAS DORES DE ARAUJO CHAVES; II - o benefício 

concedido: AUXÍLIO-DOENÇA; III - a renda mensal atual: 100% (cem por 

cento) do salário-benefício;IV - DIB: 02.09.2016; V - a renda mensal inicial 

– RMI: a calcular pelo INSS;VI - data do início do pagamento: 30 (trinta) dias 

a contar da intimação desta sentença; VII - data de encerramento do 

benefício – DEB: 29/09/2017.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41233 Nr: 1178-15.2017.811.0031
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 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:14241, Marcelo Ventura 

da Silva Magalhães - OAB:MT 21.412, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO 

- OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, ante a ausência do preenchimento dos 

requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, 

RESOLVO O MÉRITO (art. 487, I, CPC), e JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na petição inicial.Condeno a parte autora (art. 91, 

caput, CPC) no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios (art. 85, 

caput, CPC) fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a 

sentença, em tese e caso reconhecido o direito/benefício econômico 

pretendido, até a prolação desta sentença, nos termos do Enunciado n. 

111 da Súmula do STJ, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 2º e 3º).Com o trânsito em 

julgado devidamente certifico, e nada requerido, arquive-se os autos, 

autos com as baixas e anotações de estilo.DECLARO esta sentença 

PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às 

providências.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 51/2018/DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Fernando Kendi Ishikawa, Juiz de Direito 

da Vara Única e do Juizado Especial da Comarca de Nova Canaã do Norte, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da 

lei;

CONSIDERANDO que o servidor WILSON DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, 

matricula 2705, designado para a função de Gestor Geral de 1ª Entrância, 

irá usufruir 20 d ias de férias referente ao exercício 2017, no período de 

07/01/2019 a 26/01/2019.

RESOLVE:

DESIGNAR a servidor a FERNANDA KARINA DE ALMEIDA VARELLA, 

matricula 25652, para exercer a função de Gestora Geral de 1ª Entrância , 

no período de 07/01/2019 a 26/01/2019.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos e ao Departamento de Pagamento de 

Pessoal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Nova Canaã do Norte, 11 de dezembro de 2018.

Fernando Kendi Ishikawa

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50474 Nr: 18-06.2016.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINO DA SILVA, CLAUDINO DA SILVA, 

SIDNEI SARDELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGER DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:16285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424

 Vistos.

Defiro o pedido da parte exequente à Ref: 20.

As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação.

Assim, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que passa a ser 

parte integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos.

Deixo de determinar a suspensão do feito, uma vez que ultrapassado o 

prazo ajustado para o adimplemento sem qualquer queixa pela parte 

autora.

Custas, despesas e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes ou, não havendo estipulação sobre isso, devem ser igualmente 

partilhadas, nos termos do § 2º, do art. 90, do NCPC, salvo se 

beneficiárias da justiça gratuita, caso em que os valores decorrentes 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 

(cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do 

3º, do art. 98, do NCPC.

Alfim, considerando o decurso do prazo estipulado para o pagamento do 

acordo, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

informe eventual descumprimento, sendo o silêncio interpretado como 

satisfação do crédito.

Após, certifique-se e venham-me os autos conclusos para decisão.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Nova Canaã do Norte, 15 de outubro de 2018, Dia do Professor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61288 Nr: 1076-73.2018.811.0090

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MX, SSX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e JULGO o processo extinto, com análise de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC.Anote-se 

que a cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira.DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça, presumida a hipossuficiência ante a 

postulação por defensor(a) dativo(a), na forma do art. § 3º, do art. 99, do 

NCPC.Custas, despesas e honorários advocatícios na forma ajustada 

pelas partes ou, não havendo estipulação sobre isso, devem ser 

igualmente partilhadas, nos termos do § 2º, do art. 90, do NCPC. Mas com 

o deferimento da gratuidade da justiça, os valores que lhe são exigidos 

ficam sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 

(cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, somente 

podendo ser executados com a demonstração pelo credor de que a 

situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado esse 

prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do 

NCPC.Nos termos do art. 914 da CNGC, é dispensada a intimação das 

partes.O ilustre defensor Dr. Éber José de Oliveira (OAB/MT nº 18.013/O) 

foi nomeado pelo Juízo desta Comarca para, sob a fé de seu grau, fazer a 

defesa das partes requerentes, já que estes não possuíam condições de 

contratar advogado, bem como pela inexistência de Defensoria Pública na 

localidade à época. [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62771 Nr: 1940-14.2018.811.0090

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ROGERIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA PERAL DA SILVA - 

OAB:13404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente para que providencie o 
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pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça a fim de que seja 

cumprido o mandado de citação e demais atos executórios na zona rural 

desta Comarca. Para tanto, deverá retirar a guia junto ao site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, encaminhando a guia devidamente 

paga (original) a Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, nos termos do 

Provimento 07/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 62830 Nr: 1961-87.2018.811.0090

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLW, FLJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE MOURA SANTOS - 

OAB:24032/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de divórcio consensual c.c. partilha de bens, guarda e 

alimentos proposta por CLEITON LUIZ WAGMACKER e FABIELEN LUZIA 

JULIO SILVA.

Com base nas cópias da CTPS da parte requerente, Cleiton Luiz 

Wagmacker, juntadas às fls. 3/4 - Ref: 01 e presumida a hipossuficiência 

pela postulação por defensor dativo previamente nomeado por este Juízo 

a ambos os interessados, bem como por se tratar de verba alimentar, 

DEFIRO-LHES a gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, do 

NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88.

Processe-se o feito em segredo de justiça, conforme o disposto no art. 

189, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Considerando que o pedido de alimentos tem como titular do direito o 

alimentando, deverá a parte autora, no prazo de 15 (quinze), incluir o(a)(s) 

menor(es) devidamente representado(a)(s) no polo ativo da demanda.

De outro lado, verifica-se que a petição inicial não atendeu ao disposto no 

art. 292 do Novo Código de Processo Civil, pois que a parte autora atribuiu 

o valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) à causa, 

sendo que há disposição de bem(ns) imóvel(is) e móvel(is), bem como 

pedido de alimentos.

 Assim, intime-se a parte autora para que, no mesmo prazo, emende a 

petição inicial, retificando o valor da causa nos termos do art. 292, “caput” 

e incisos, do NCPC.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Com ou sem manifestação, dê-se vista dos autos ao ente ministerial.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58238 Nr: 1972-53.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENICE LIMA DA SILVA AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se a decisão de Ref: 20, intimem-se as partes no prazo sucessivo 

de 15 (quinze) dias, iniciando-se pela parte autora, para as alegações 

finais por escrito, na forma do § 2º, do art. 364, do NCPC, observando o 

prazo em dobro da Fazenda Pública (art. 183, “caput”, do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52568 Nr: 1262-67.2016.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE SMDIT DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:12613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que a parte requerente/exequente, devidamente intimada, não 

deu o devido prosseguimento ao feito.

Ante o exposto, com a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII 

e § 1º, do NCPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor 

da causa, na determinação do inciso I, do § 3º, do art. 85, do NCPC, 

levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de 

prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 

2º, do NCPC), salvo se imune a tais tributos (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores 

decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na 

dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.

Havendo interposição de recurso, observado o art. 1.010, § 3°, do NCPC, 

que determina a remessa dos autos independentemente de juízo de 

admissibilidade, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões, 

e, após decorrido o prazo, com ou sem manifestação, REMETAM-SE os 

autos à Instância Superior, cumprindo-se as formalidades dos §§ 1º a 3º 

do aludido dispositivo legal.

Do contrário, após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC.

Publique-se. Registre-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61219 Nr: 1044-68.2018.811.0090

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PFA, DAIANE SANTANA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE RICARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:19819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO extinto o feito com análise de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC.

Porém, nos termos do art. 313, § 4º, do NCPC, SUSPENDO-O pelo prazo 

máximo de 06 (seis) meses, devendo ser arquivado após transcorrido o 

lapso sem qualquer manifestação, o que não impede futura execução em 

caso de inadimplemento.

 DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte 

requerida, presumida a hipossuficiência pela postulação pela Defensoria 

Pública, na forma do art. § 3º, do art. 99, do NCPC.

Custas, despesas e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes ou, não havendo estipulação sobre isso, devem ser igualmente 

partilhadas, nos termos do § 2º, do art. 90, do NCPC. Mas com o 

deferimento do benefício da gratuidade da justiça, os valores decorrentes 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 

(cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 

3º, do art. 98, do NCPC.

Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes.

Publique-se. Registre-se.

 Ultrapassado o período de suspensão dos autos, arquivem-se os autos 

com as devidas baixas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57604 Nr: 1651-18.2017.811.0090
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 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSSHB, KSHDS, NMDO, DLSHDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLÚCE NÚBIA BALDO DOS 

SANTOS MACULAN - OAB:20027/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A alegada hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. 

Malgrado a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência 

de seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, 

prevê que tal benefício será concedido para aqueles que comprovarem a 

insuficiência de recursos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original).

 Com efeito, a benesse invocada deve ser interpretada conforme a Carta 

Política de 1988, em virtude do dever fundamental de se pagar tributos, 

dever este que não fica afastado com mera declaração desprovida de 

prova eficaz.

Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira 

de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos 

últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF) do representante Noel Mendes de Oliveira, sua esposa Valdina 

Maria de Souza Oliveira, da herdeira Stefhany Shaieny Sgrignoli Honororio 

Bernardochi e seu companheiro Jackson Ramos da Silva.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-66.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CALDAS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000073-66.2018.8.11.0090. REQUERENTE: JOSE CARLOS CALDAS 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. I - RELATÓRIO 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II 

- FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da indústria do dano moral Em um país em que 

população clama por mudanças de seus governantes, é bastante triste 

verificar o uso do Poder Judiciário por ela para chancelar ilegalidades e 

atos criminosos, o que a provocar crises econômicas pelo abuso do 

direito de postular, que, como não poderia ser diferente, é limitado pelo 

ordenamento jurídico. E tal prática é verificada especialmente no âmbito do 

Juizado Especial, isto por questões óbvias, já que o acesso, no primeiro 

grau, independe do pagamento de custas, taxas ou despesas, bem ainda 

ao pagamento de honorários em caso de sentença desfavorável. Não só 

isso, com a possibilidade da inversão do ônus da prova, o que antes era 

uma situação cômoda e abusiva por parte das grandes empresas e 

corporações pela distribuição estática do ônus da prova, o que colocava o 

consumidor em situação de desvantagem, agora virou instrumento de 

abuso por alguns destes (consumidores e advogados), que se aproveitam 

muitas vezes da desorganização de fornecedores de produtos e bens e 

prestadores de serviços e da impossibilidade material de se defenderem 

de forma articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste 

a oeste, implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia 

contrato legítimo entre as partes. É o que se denomina “indústria do dano 

moral”. E a prática é extremamente sensível, a camuflar a ilicitude da 

conduta, pois que o rito do juizado especial é célere e por isso 

incompatível com o exame pericial. Daí porque, em alguns casos, quando a 

parte ré acosta eventual contrato ou mesmo a gravação da conversa, a 

parte autora postula o exame grafotécnico da assinatura nele constante 

ou exame de voz, impossibilitando o prosseguimento do feito com sua 

extinção, que, evidentemente, depois não é levado para o rito ordinário. E 

todos os nichos de empresas estão suscetíveis a esse mecanismo, desde 

as menores até as maiores. A carga tributária brasileira é de 33,4% (trinta 

e três inteiros e quatro décimos por cento) segundo dados da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

Os encargos trabalhistas também não são menos vorazes, além do salário 

mensal, o empregador deve contemplar o vale-transporte, o Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), os recolhimentos devidos ao 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o imposto de renda, o 13º 

salário, as férias remuneradas, o vale-alimentação ou a própria refeição, 

horas extras e adicionais, lembrando-se, ainda, que a tributação - ela mais 

uma vez - pode chegar a 36% (trinta e seis por cento) em cima da folha 

salarial. Além deste início nada animador, o empresário ainda tem de se 

preparar com a instabilidade governamental do país em vários cenários, 

como recentemente ocorreu com a “greve dos caminhoneiros”, que 

simplesmente parou o país e gerou prejuízos bilionários. Não suficiente, 

deverão os fornecedores de produtos e bens e prestadores de serviços 

contar com um time de advogados e correspondentes jurídicos em 

inúmeras comarcas do país para se defenderem de uma avalanche de 

ações inidôneas propostas perante os juizados especiais, o que 

invariavelmente contribuiu com a falência e a recuperação judicial de 

inúmeras empresas geradoras de riquezas, empregos, renda e receita ao 

Estado. A isto se denomina “custo-Brasil”, e quem paga, no final das 

contas - e como sempre -, é a sociedade, o cidadão. Ora, a prática se 

equipara a delitos patrimoniais com a chancela do Poder Judiciário, 

induzindo o juiz a erro pela fraude empregada, vale dizer, a parte autora 

estabelece contrato legítimo de fornecimento de produtos ou serviços com 

a parte ré, e, posteriormente, ao se ver inadimplente com o nome inserido 

no cadastro de maus pagadores, ingressa com ação perante o sistema de 

justiça argumentando inexistir tal relação jurídica com os correspondentes 

pedidos de declaração de indébito e condenação por danos morais. Tais 

condutas devem ser reprimidas energicamente, não só pela 

reprovabilidade, mas, sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da 

justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. Aquele que omite e faz 

declaração falsa em petição e a protocola perante o Poder Judiciário na 

busca de direito inexistente, tem, inicialmente, a intenção de criar 

obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em 

desfavor da parte contra qual litiga, bem como vilipendia a administração 

da justiça pela fraude empregada na pendência de processo 

administrativo para a cobrança dos valores devidos à parte ré com o 

intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código 

Penal: “Falsidade ideológica Art. 299 - Omitir, em documento público ou 

particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte.” “Fraude processual Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” Recentemente, este magistrado, 

que cumula a 1ª Vara, o Juizado Especial e da Fazenda Pública da 

Comarca de Colíder, deparou-se com o fenômeno da “indústria do dano 

moral” funcionando em nível de organização em âmbito estadual, agentes 

associados com divisão específica de tarefas: Advogados responsáveis 
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pelas tratativas judiciais, ingresso e acompanhamento de toda a demanda 

perante o Poder Judiciário com o final recebimento dos valores 

decorrentes de eventual acordo ou condenação; Marqueteiros 

responsáveis pela divulgação do serviço fraudulento oferecido, seja por 

meio de panfletos, seja por meio de redes sociais, seja inclusive 

divulgando a realização de “campanhas” e “feirões LIMPE SEU NOME”; 

Agenciadores responsáveis pela captação “in loco” de potenciais clientes, 

os quais rodam todo o Estado de Mato Grosso, dirigem-se para o bairro 

mais pobre da cidade - local em que frequentemente as pessoas têm 

restrições cadastrais e possuem pouco ou nenhum conhecimento jurídico 

- e, de porta em porta, devidamente uniformizados, inclusive com crachá, 

oferecem o “serviço”, afirmando sobre a “ilegalidade” de se inserir o nome 

delas no cadastro de inadimplentes ou que os juros eventualmente 

praticados são abusivos. Com isso, em poder de aparelhos celulares com 

acesso aos sistemas do SPC, SERASA e SCPC, os agenciadores efetuam 

a consulta do CPF do interessado e, havendo restrição cadastral, já 

colhem ali mesmo a assinatura em procuração padronizada e registram 

fotograficamente os documentos pessoais; Acompanhantes responsáveis 

por efetuar contato telefônico com a parte autora para lembrá-la das 

audiências, acompanhá-la se for preciso na solenidade, orientado 

inclusive a recusar propostas inferiores a R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Outrossim, cumpre colacionar as mensagens que vêm circulando em 

redes sociais nas Comarcas de Nova Canaã do Norte e Colíder, sendo que 

os seguintes números celulares foram identificados em grupos de ambas 

as cidades em tal prática, sendo eles (65) 98125-9041 de pessoa 

intitulada por LETICIA, (66) 98445-8165 de pessoa intitulada por STEFANO, 

(65) 99961-4263 de pessoa intitulada por ANTONELLA RIBEIRO, (66) 

99679-8395 de pessoa intitulada por FELIPE, além de mensagem sem 

número de telefone identificado enviada por pessoa intitulada por 

RAPHAELY RODRIGUES: Com estas evidências e a própria organização 

das tarefas e atividades, com agentes atuando em todo o Estado de Mato 

Grosso, vislumbra-se até mesmo eventual associação criminosa, na forma 

do art. 288 do Código Penal ou do art. 1º, § 1º, e seguintes da Lei 

12.850/13: “Associação Criminosa Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou 

mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes: Pena - reclusão, 

de 1 (um) a 3 (três) anos.” “CAPÍTULO I DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 

Art. 1o Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a 

investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais 

correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. § 1o Considera-se 

organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas 

estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda 

que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, 

vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais 

cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam 

de caráter transnacional.” Além dos delitos já mencionados, em muitos 

casos observa-se que a parte autora é induzida a erro mediante meio 

fraudulento para que terceiros obtenham vantagem ilícita em prejuízo 

alheio, na forma do art. 171, “caput”, do Código Penal: “Estelionato Art. 171 

- Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, 

induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou 

qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e 

multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.” A par disso, em 

recente recomendação para o enfrentamento de fraudes e captação ilícita 

de clientes emanada pelo Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, 

Presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, remetida 

cópia dos expedientes CIA 0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das 

empresas Telefônica Brasil S/A - Vivo e Energisa, detectou-se inclusive 

crime de falsidade documental de faturas de consumo e comprovantes de 

endereço. II.2 - Das arguições preliminares e prejudicial As arguições 

preliminares da ausência das condições da ação e inépcia da inicial e 

prejudicial da prescrição da pretensão autoral formuladas pela parte ré 

restam prejudicadas com o exame do mérito, como se verá. II.3 - Do mérito 

Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda com base no art. 355, inciso I, do 

NCPC. E os pedidos formulados pela parte autora não merecem 

acolhimento. Malgrado a contestação da parte ré não tenha trazido nada 

de concreto a respeito da objurgada relação jurídica, na audiência de 

conciliação realizada em 19/06/2018 (Num. 14267817 - Pág. 1/2), a parte 

autora confidenciou ter contraído empréstimo bancário com aquela, tudo 

em MANIFESTA DISCREPÂNCIA com a petição inicial: “(...) Ao questionar o 

autor ele informou que possuía conta com o banco Bradesco na cidade de 

Ariquemes - Rondônia e que contraiu empréstimo na boca do caixa no 

valor aproximado de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos) tendo pago 

somente uma parcela. como visto, de suas declarações colhidas nesta 

solenidade, a parte autora confessa que contraiu empréstimo com a parte 

reclamada, estando inadimplentes com as parcelas. (...)” (sic). Assim, 

vê-se que a presente demanda se enquadra justamente na hipótese 

delineada no item “II.1 - Da indústria do dano moral”. Primeiro porque a 

advogada Dra. Natalia Fernanda Moraes atua na Cidade de Alta Floresta, 

tendo escritório profissional na Rua A, nº 199, Sala D, Setor A. Segundo 

porque a referida advogada tem centenas de ações tramitando perante 

diversos Juizados Especiais deste Estado a saber com os seguintes 

quantitativos: Alta Floresta 561, Colíder 01, Cuiabá 01, Guarantã do Norte 

15, Nova Canaã do Norte 11, Nova Monte Verde 03, Paranaíta 258, Sinop 

03, Sorriso 50 e Água Boa 12, com potencial de ostentar petições iniciais 

idênticas a esta, formuladas de modo genérico no âmbito de relações de 

consumo e despidas de lastro probatório mínimo, nem mesmo de 

protocolos seja perante a respectiva empresa, seja perante o serviço de 

atendimento ao consumidor, seja perante a ouvidoria, seja perante 

agências reguladoras ou instituições de controle (ANATEL, ANEEL, 

ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, Comissão 

de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil), seja perante o PROCON, 

existente na Comarca de Colíder, distante apenas 50 km (cinquenta 

quilômetros) de Nova Canaã do Norte. Terceiro porque em outras ações 

em trâmite nesta Comarca, propostas pela referida advogada, 

reconheceu-se a má-fé da postulação com condenação 

EXCLUSIVAMENTE da parte autora por litigância de má-fé em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, além das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) 

também sobre o valor da causa, a exemplo dos Processos n.º 

1 0 0 0 0 6 4 - 0 7 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0 ,  1 0 0 0 0 6 6 - 7 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  e 

1000090-39.2017.8.11.0090, com decisões prolatadas em 21/08/2018, 

22/11/2018 e 23/11/2018. Quarto porque nas audiências de conciliação 

realizadas nos Processos n.º 1000073-66.2018.8.11.0090 (Num. 

14267817 - Pág. 1/2), 1000074-51.2018.8.11.0090 (Num. 14268778 - Pág. 

1/2), 1000075-36.2018.8.11.0090 (Num. 14269223 - Pág. 1/2) e 

1000079-73.2018.8.11.0090 (Num. 14274010 - Pág. 1/2), assim como 

neste feito, os clientes da advogada Dra. Natalia Fernanda Moraes 

ADMITIRAM a existência de relação jurídica com a parte ré, ao revés do 

que consta das petições iniciais, de que jamais teriam se utilizado dos 

serviços desta: Quinto porque a procuração acostada consta ter sido 

subscrita na Cidade de Nova Canaã do Norte, em data determinada, mas 

em padrão formulário e sem reconhecimento de firma, o que levanta 

dúvidas sobre o efetivo deslocamento da causídica da Comarca de Alta 

Floresta para Nova Canaã do Norte, ainda que haja proximidade, indício 

que é reforçado porque ela sequer compareceu à audiência de 

conciliação em todos os processos em que atua nesta Comarca de Nova 

Canaã do Norte, como se vê das atas dos autos n.º 

1 0 0 0 0 6 2 - 3 7 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N u m .  1 4 4 8 1 9 9 8  -  P á g .  1 ) , 

1 0 0 0 0 6 3 - 2 2 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N u m .  1 4 4 7 3 0 6 2  -  P á g .  1 ) , 

1 0 0 0 0 6 4 - 0 7 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N u m .  1 4 4 5 2 8 6 0  -  P á g .  1 ) , 

1 0 0 0 0 6 5 - 8 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N u m .  1 4 4 5 2 4 5 7  -  P á g .  1 ) , 

1 0 0 0 0 6 6 - 7 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 9 0  ( N u m .  1 4 4 5 0 5 1 4  -  P á g .  1 ) , 

1000073-66 .2018.8 .11 .0090 (Num.  14267817  -  Pág .  1 /2 ) , 

1000074-51 .2018.8 .11 .0090 (Num.  14268778  -  Pág .  1 /2 ) , 

1000075-36 .2018.8 .11 .0090 (Num.  14269223  -  Pág .  1 /2 ) , 

1000076-21 .2018.8 .11 .0090 (Num.  14027516  -  Pág .  1 /2 ) , 

1000079-73.2018.8.11.0090 (Num. 14274010 - Pág. 1/2) e 

1000090-39.2017.8.11.0090 (Num. 12738551 - Pág. 1). Sexto porque a 

advogada Dra. Natalia Fernanda Moraes, a exemplo das ações acima 

mencionadas, sequer compareceu à audiência de conciliação deste 

processo, como se vê do Num. 14267817 - Pág. 1/2. Sétimo porque houve 

a propositura direta da presente ação judicial sem qualquer prévia 

resolução administrativa. Houvesse boa-fé na demanda a recomendar a 

eventual inversão do ônus da prova nos termos da legislação 

consumerista, certamente a parte reclamante teria colacionado um mínimo 

de lastro probatório sobre os fatos constitutivos de seu direito, a fim de 

respaldar a verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu no 

caso vertente, haja vista que a assertiva poderia ser corroborada por 

meios administrativos para a resolução extrajudicial do problema como 

protocolos seja perante a respectiva empresa, seja perante o serviço de 

atendimento ao consumidor, seja perante a ouvidoria, seja perante 
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agências reguladoras ou instituições de controle (ANATEL, ANEEL, 

ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, Comissão 

de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil), seja perante o PROCON, 

existente na Comarca de Colíder, distante apenas 50 km (cinquenta 

quilômetros) de Nova Canaã do Norte. Oitavo porque, como já dito, houve 

recente recomendação para o enfrentamento de fraudes e captação ilícita 

de clientes emanada pelo Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, 

Presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, remetida 

cópia dos expedientes CIA 0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das 

empresas Telefônica Brasil S/A - Vivo e Energisa, em que se detectou, 

inclusive, crime de falsidade documental de faturas de consumo e 

comprovantes de endereço. Portanto, confessada pela parte autora a 

existência da dívida e a respectiva negativação, o que em MANIFESTA 

CONTRADIÇÃO com o petitório inicial, emerge a má-fé por haver: a) 

pretensão contra fato incontroverso; b) alteração da verdade dos fatos; e 

c) uso do processo para conseguir objetivo ilegal, na dicção do art. 80, 

incisos I, II e III, do NCPC, pelo que legítima a inscrição no cadastro de 

inadimplentes, inexistindo conduta abusiva ensejadora do dever de 

indenizar pela parte ré. Com a litigância maliciosa, pois que inicialmente a 

parte autora aduziu inexistir qualquer relação jurídica com a parte ré, 

notadamente pela fundamentação da petição inicial de Num. 13096148 - 

Pág. 2 e 9: “(...) O Autor tomou conhecimento, de forma constrangedora, 

que seu nome consta indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, 

cuja restrição de origem do Réu, entretanto, o Autor desconhece a dívida, 

pois jamais utilizou os serviços do Réu.” (sic), bem como do pedido do item 

d: “d) ao final seja a ação julgada totalmente procedente, e declarando 

inexigível a dívida cobrada pelo Réu, com a devida retirada do nome do 

Autor dos órgãos de proteção ao crédito, bem como condenar o Réu ao 

pagamento, a título de indenização por danos morais, no montante de R$ 

10.000,00 (dez mil reais).” (sic), o que, como visto, não condiz com a 

realidade (art. 77, inciso I, do NCPC), incidente a multa prevista no art. 80, 

incisos I, II e III, do NCPC, o qual se estabelece em 10% (dez por cento) do 

valor da causa, atribuída em R$ 10.985,04 (dez mil, novecentos e oitenta e 

cinco reais e quatro centavos), considerada a condição pessoal da parte 

autora e a gravidade da conduta. Alfim, ressaltamos que casos ordinários 

são tratados ordinariamente, casos excepcionais são tratados 

excepcionalmente, em observância à máxima aristotélica e à coesão do 

ordenamento jurídico. Vale dizer, a parte autora ao fazer valer uma 

inverdade arcará com todos os consectários legais de sua conduta, nada 

resvalando no advogado que contratou, como não poderia ser diferente. 

Porém, quando há indícios de captação de cliente e indução ou 

manutenção em erro da própria parte autora, a interpretação deve ser 

excepcional pela gravidade da conduta do profissional, o que requer a 

atuação excepcional para se reprimir o abuso. Não se olvida de que o 

advogado goza da garantia de, em caso de litigância de má-fé, ser 

processado em ação própria, o que a observar o contraditório e a ampla 

defesa, nos termos do art. 32, parágrafo único, da Lei 8.906/94: “Art. 32. 

O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, 

praticar com dolo ou culpa. Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o 

advogado será solidariamente responsável com seu cliente, desde que 

coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em 

ação própria.” Entanto, e como já dito, a incidência de tal norma deve se 

dar para os casos ordinários. Em casos excepcionais, como este, a 

tratativa deve ser outra. Primeiro porque se ilude a parte autora ao fazer 

crer ser abusivo e ilícito às empresas e aos fornecedores a inserção do 

nome dela em cadastro de inadimplentes sem ao menos se advertir das 

graves consequências a que sujeita ao se levar inverdades perante o 

Poder Judiciário. Segundo porque cultua valores antiéticos, influenciando 

negativamente pessoas humildes e de pouco conhecimento, corruptelas 

que vão se disseminando no espectro social e ganham dimensão nacional 

pelo efeito contágio (teoria do condicionamento operante), como é o caso 

da indústria do dano moral (quando a pessoa percebe o familiar, o vizinho, 

o amigo obtendo este tipo de vantagem, ela naturalmente adere à conduta 

pelo aprendizado por associação, principalmente em tempos de crise 

econômica com desemprego na casa dos 13,1% a 11,9%, ocupando o 

Brasil a 10ª posição do ranking dos países mais desiguais, não obstante 

seja a 9ª economia do mundo, segundo dados de 2017 da Organização 

das Nações Unidas e do Fundo Monetário Internacional). Terceiro porque 

tal conduta contribui para a morosidade da prestação jurisdicional àqueles 

que efetivamente precisam. Quarto porque induz a erro o magistrado e 

utiliza a chancela do Poder Judiciário para a prática de atos criminosos. 

Quinto porque as partes autoras, pessoas humildes que são, além de 

possivelmente vítimas de estelionato, acabam ainda condenadas por 

litigância de má-fé, custas, taxas, despesas processuais e honorários 

advocatícios. Sexto, e talvez o mais importante, porque as ações 

fraudulentas são arquitetadas pelos advogados por iniciativa exclusiva, as 

quais, embora intentadas em nome da parte autora, mascaram, em 

verdade, um pedido que na verdade são deles, advogados. Acredita-se 

fielmente que a OAB/MT defenda a atuação proba, legítima e ética por 

parte de seus filiados, lembrando da nocividade das fraudes que são 

intentadas em todas as comarcas do Estado de Mato Grosso, a prejudicar 

sobretudo a população e a própria classe da advocacia, que se depara 

com uma avalanche de ações inidôneas sendo julgadas em detrimento das 

legítimas. Daí porque a multa deve ser arcada igualmente pelo advogado, 

não sendo justo e razoável que apenas a parte autora arque com tal 

condenação, na autorização do art. 81, § 1º, do NCPC: “Art. 81. De ofício 

ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. § 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes 

de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo 

interesse na causa ou SOLIDARIAMENTE aqueles que se coligaram para 

lesar a parte contrária.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, prejudicadas 

as arguições preliminares e prejudicial; b) CONDENO a parte autora e sua 

advogada, SOLIDARIAMENTE, de ofício, por litigância de má-fé no patamar 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atribuída em R$ 10.985,04 

(dez mil, novecentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos), o que 

perfaz o montante de R$ 1.098,50 (um mil, noventa e oito reais e oitenta e 

cinquenta centavos), bem como ao pagamento de CUSTAS E TAXAS 

PROCESSUAIS, além de todas as despesas assumidas pela parte ré com 

este feito, na licença do art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 

1º, do NCPC, art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, 

parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do 

FONAJE, o que passível de execução e liquidação nestes autos (art. 777 

do NCPC), além de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da causa, pois que: a) regular a natureza 

e a importância da causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) 

ótimo o grau de zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) 

baixa exigência temporal do serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, 

do Novo Código de Processo Civil e Enunciado 136 do FONAJE. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Diante da má-fé empregada, porquanto a parte 

autora usufruiu dos serviços do Poder Judiciário para uma causa 

absolutamente inidônea, de fins ilícitos, não sendo justo e correto que a 

coletividade pague por uma atitude torpe e baixa, não só pela falta de 

ética, mas principalmente porque tal conduta contribui para a morosidade 

da prestação jurisdicional àqueles que efetivamente precisam, DEIXO DE 

CONCEDER A GRATUIDADE DA JUSTIÇA em interpretação extensiva ao 

art. 100, parágrafo único, do NCPC, IMPONDO ÀQUELA E A SEU(UA) 

ADVOGADO(A) A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS, TAXAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS na expressa previsão do 

art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 81, “caput” e § 1º, do 

NCPC, art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e 

Enunciados 114 e 136 do FONAJE, abaixos transcritos, tudo sem prejuízo 

da multa por litigância de má-fé, na autorização do § 4º, do art. 98, também 

do NCPC: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido 

em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância 

de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e 

honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte 

por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor 

corrigido da causa. Parágrafo único. Na execução não serão contadas 

custas, salvo quando: I - reconhecida a litigância de má-fé;” “Art. 81. De 

ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar 

multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento 

do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos 

que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. § 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes 

de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo 

interesse na causa ou SOLIDARIAMENTE aqueles que se coligaram para 

lesar a parte contrária.” (sem destaques no original). “Art. 100. Deferido o 

pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na 

réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido 
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superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a 

ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio 

processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o 

benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado 

de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título 

de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou 

federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 470. No procedimento 

em primeiro grau de jurisdição, deferido o pedido, a parte contrária poderá 

oferecer impugnação na contestação e na réplica ou, nos casos de 

pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição 

simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do 

próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. 

Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que 

tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de 

seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda 

Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 

949. As custas processuais nos Juizados Especiais Cíveis serão 

calculadas conforme tabela de custas do foro judicial, devidas nas 

seguintes hipóteses: III - quando reconhecida a litigância de má-fé, no 

processo de conhecimento e/ou execução;” (sem destaques no original). 

“ENUNCIADO 114 – A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP).” 

“ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá 

implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).” 

(sem destaques no original). Por consequência, em interpretação 

conforme a constituição do art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, 

vedada a requisição de instauração de inquérito policial de ofício por parte 

da autoridade judiciária, em obediência ao sistema acusatório previsto no 

art. 5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, LVII, LXXIV, e art. 129 da 

CRFB/88, DETERMINO a remessa de cópia integral do feito ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA SENTENÇA, na licença 

do art. 40 do citado Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as 

providências julgadas pertinentes. Igualmente APÓS O TRÂNSITO EM 

JULGADO DESTA SENTENÇA, certifique-se e: a) Oficie-se e remeta-se 

cópia integral do feito ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos 

Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso para apuração dos atos 

praticados pela advogada da parte autora, na forma do art. 72 da Lei 

8.906/94; b) Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça remetendo cópia da 

presente decisão para conhecimento e providências julgadas pertinentes; 

c) Oficiem-se aos Juizados Especiais das seguintes Comarcas 

remetendo-lhes cópia da presente decisão contendo os seguintes 

quantitativos de processos distribuídos pela Dra. Natalia Fernanda Moraes: 

Alta Floresta 561, Colíder 01, Cuiabá 01, Guarantã do Norte 15, Nova 

Canaã do Norte 11, Nova Monte Verde 03, Paranaíta 258, Sinop 03, 

Sorriso 50 e Água Boa 12, ações com potencial de ostentar petições 

iniciais idênticas a esta, formuladas de modo genérico no âmbito de 

relações de consumo e despidas de lastro probatório mínimo; d) 

Arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Nos termos do § 4º, do art. 317, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - 

CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com 

a própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. 

Publique-se, intimem-se e cumpra-se. Colíder, 13 de dezembro de 2018.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 36721 Nr: 1175-89.2008.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliéverson Carlos Gerônimo, Vilmar Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jully Franciele Ruelis - 

OAB:MT 18.164

 Código 36721 - Autos n. 1175-89.2008.811.0091 Vistos etc. O Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso imputou a ELIÉVERSON CARLOS 

GERÔNIMO e a VILMAR AMARAL as condutas previstas nos arts. 155, 

parágrafo 4°, IV, do Código Penal, bem como nas penas do art. 121, 

parágrafo 2°, IV, última figura, c/c art. 14, II, na forma do art. 69 e art. 29, 

todos do Código Penal, nos seguintes termos: As qualificadoras 

articuladas na exordial devem ser reservadas e submetidas à apreciação 

do Colegiado competente, onde se permite amplo debate e profunda 

valoração das provas, vez que não refutadas pelo conjunto probatório. 

Ademais, neste estágio processual somente as qualificadoras 

manifestamente improcedentes podem ser afastadas. Assim, ante a 

inexistência de dúvidas dúvida razoável e fundada sobre os fatos 

apresentados, capaz de ensejar a impronúncia dos acusados, eventual 

presença de causa de excludente de ilicitude deverá ser levada à 

apreciação do E. Tribunal do Júri, devendo prevalecer, neste momento, o 

princípio do in dúbio pro societate. Posto isto, nos termos do no art. 413 do 

Código de Processo Penal, PRONUNCIO ELIÉVERSON CARLOS GERÔNIMO 

e a VILMAR AMARAL pelos crimes previstos nos arts. 155, parágrafo 4°, 

IV, do Código Penal e art. 121, parágrafo 2°, IV, última figura, c/c art. 14, II, 

na forma do art. 69 e art. 29, todos do Código Penal ambos do Código 

Penal, tendo por vítimas Eron da Silva Lemes e Vanderlei Afonso de 

Carvalho Jorge. Transitada em julgado a presente decisão de pronúncia, 

cumpra-se a regra do art. 421 do Código de Processo Penal. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Nova Monte Verde/MT, 7 de 

dezembro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63684 Nr: 1559-76.2013.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Boeira & Pinheiro Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 63684 – Autos n. 1559-76.2013.811.0091 DECISÃO Vistos, etc. 

Trata-se de Execução Fiscal, ajuizada pela Fazenda Pública do Estado de 

Mato Grosso em face de Boeira & Pinheiro Ltda. – EPP. Inicialmente, não há 

se falar que os sócios-administradores são codevedores, uma vez que 

consta na CDA exequenda de fl. 06 “não existem sócios responsáveis por 

esta CDA”. Ademais, segundo o pedido, a parte não pugnou pela 

substituição da CDA, de modo não há como incluir os 

sócios-administradores como codevedores. Por outro lado, extrai-se do 

documento de fls. 25v/26 que o registro da empresa executada foi 

cancelado, nos termos do art. 60 da Lei n. 8.934/94?[1]?. Assim, entendo 

ser possível o redirecionamento da execução fiscal contra os 

sócios-administradores, diante da presunção de dissolução irregular da 

empresa executada. Promova-se a inclusão dos sócios no polo passivo 

da demanda com as devidas alterações na capa dos autos e no sistema 

Apolo. Noutro giro, o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros 

existentes em nome da devedora, via BacenJud, anterior à citação não 

comporta deferimento. Isso porque só é possível efetuar a penhora online 

antes da citação do devedor quando o credor efetivamente comprovar a 

sua necessidade. Assim, indefiro, por ora, o pedido de penhora online. 

Citem-se os executados GERALDO MARIA FERNANDES PINHEIRO e 

ZUELY APARECIDA BOEIRA, no endereço indicado à fl. 26v. A citação 

será feita pelos Correios. Caso a tentativa de citação seja infrutífera, 

DEFIRO desde já a citação via mandado, expedindo-se carta precatória 

caso necessário. Cumpra-se, expedindo o necessário. Nova Monte 

Verde/MT, 06 de dezembro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70865 Nr: 1104-09.2016.811.0091

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Molina Perenha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Xavier Leonidas Dallagnol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA CIELO 

MANICA - OAB:3508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Código 70865 - Autos n. 1104-09.2016.811.0091 DECISÃO Vistos etc. 

Trata-se de Reintegração de Posse com Pedido Liminar movida por 

FRANCISCO MOLINA PERENHA em face de XAVIER LEONIDAS 

DALLAGNOL. Ex positis, DEFIRO A LIMINAR ora pleiteada pelo requerente, 

a fim de reintegra-lo na posse sobre o imóvel rural, mais especificamente 

os referidos 1.200,00 ha, no qual constatado o esbulho, conforme descrito 

na exordial, com fulcro no art. 561 e 562, caput do CPC prosseguindo nos 

seguintes termos: a) determino ao requerido que se abstenha de 

reivindicar, turbar ou esbulhar a posse exercida e reconhecida em favor 

do autor sobre o imóvel rural objeto da demanda, devendo remover 

maquinários semoventes e equipamentos que não sejam do autor; b) 

ordeno ao requerido que se abstenha de adotar quaisquer providências, 

judiciais ou extrajudiciais que possam provocar, limitar ou afetar aquela 

posse sobre a área litigiosa, tudo até ulterior julgamento da presente ação 

de reintegração de posse; c) fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), caso o 

requerido desobedeça os termos da presente decisão ou deixe de adotar 

as providências necessárias para efetivação da presente ordem judicial, 

podendo ser o valor reajustado de ofício, com fundamento no art. 300 e 

art. 497, ambos do CPC, e sem prejuízo das sanções cabíveis pelo 

descumprimento, tudo nos termos da fundamentação; d) intime-se o 

requerido acerca deste decisum, a fim de, querendo, apresentar a 

competente contestação, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 564, 

caput, do CPC. e) intime-se o requerente acerca desta decisão; f) 

oficie-se ao Comando da Polícia Militar, para que providencie o devido e 

necessário reforço policial ao cumprimento do mandado liminar, 

acompanhando o Oficial de Justiça na diligência, caso necessário. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 12 de 

dezembro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69503 Nr: 245-90.2016.811.0091

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Timber Wood Comércio e Exportação de 

Madeira LTDA ME, Peter Ian Atkins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter Stavarengo - 

OAB:OAB/MT 11665

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 69503 – Autos n. 245-90.2016.811.0091 Vistos, etc. Trata-se de 

embargos de declaração oposto PAULO DIAS, sob a alegação de omissão 

e contradição na decisão de fls. 758. Os embargos de declaração podem 

ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de 

proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma 

das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. O embargante 

não demonstra a existência de omissão, pela eventual falta de clareza do 

núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a 

existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as 

proposições da decisão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre 

qualquer ponto relevante do tema. Fica evidente que a intenção do 

embargante, nesse ponto, não é supri-las, mas mera irresignação e 

tentativa de reapreciação da matéria já decidida, pela inconformidade com 

a decisão que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de 

embargos de declaração. Conforme orientação do Superior Tribunal de 

Justiça, “a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de 

declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à 

desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já 

a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste 

na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de 

direito ventilado nas razões recursais” (EDcl no AgRg na PET no REsp 

1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

27/06/2017, DJe 04/08/2017). Percebe-se, assim, que não há obscuridade, 

contradição e/ou omissão na decisão; o que o embargante pretende é 

apenas rediscutir os fatos, provas e fundamentos, na tentativa de 

reanálise do conjunto probatório, sob a ótica desejada por ele, para que 

seja reformada a decisão. É por fortes e sólidas razões já consignadas na 

decisão que o enfoque nela consagrado permanece inalterado, pelo que 

REJEITO os presentes embargos de declaração. Intimem-se. Cumpra-se. 

Nova Monte Verde/MT, 10 de dezembro de 2018. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63005 Nr: 1057-40.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Fernandes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 63005 - Autos n. 1057-40.2013.811.0091 Vistos etc. Em se 

tratando de Benefício do amparo assistencial ao idoso ou deficiente 

carente (BPC/LOAS), uma vez que a perícia médica já foi realizada, é 

necessária a elaboração de laudo para aferição do alegado estado de 

miserabilidade. Dessa forma, NOMEIO como perito(a) judicial para 

realização do Estudo Socioeconômico na residência do(a) periciando(a) a 

Assistente Social Lenir Tatsch e Silva, CRESS n. 2577, devendo ser 

intimada desta nomeação para conhecimento e realização do estudo no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados de sua intimação, para a qual arbitro 

honorários no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) de acordo com artigos 

25 e 28, tabela V do anexo único da Resolução 305/2014/CJF. 

Posteriormente, INTIMEM-SE o(s) perito(s), para ciência dos quesitos, 

designar data para a realização da perícia na parte requerente, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, e para fins dos incisos do § 2º do 

art. 465, salvo no que se refere ao inciso I, vez que profissional do setor 

público (“Art. 465). Com a designação de data para a perícia, INTIMEM-SE 

novamente as partes nos termos do art. 474 do CPC. O respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. Com a juntada dos 

laudos, INTIMEM-SE as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 

Superado o prazo ventilado, CERTIFIQUE-SE e à conclusão mediante 

correta triagem para sentença, eis que a produção probatória testemunhal 

é desnecessária e inútil diante da prova médica/técnica já produzida 

(Provimento n. 11/11/CGJ). Passo a formular os quesitos do Juízo, nos 

seguintes termos: AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA Intimem-se. 

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Nova Monte Verde/MT, 11 de dezembro de 2018. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72947 Nr: 571-16.2017.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comarca de Sinop - Juizo da 3ª Vara, Luiz Carlos 

Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michel Alex Crestani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DE OLIVEIRA LUCHESI 

FILHO - OAB:OAB/SP 129.281, Libero Luchési Neto - OAB:OAB/SP 

174.760

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:13967

 Código 72947 – Autos n. 571-16.2017.811.0091

Vistos etc.

Diante da petição de fls.28/29, intime-se o perito nomeado para tomar 

conhecimento acerca da modificação da área objeto da perícia e adequar, 

se for o caso, o valor dos honorários, informando nos autos no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Manifestando-se o perito, intime-se os interessados para conhecimento.

Após, cumpra-se conforme determinado às fls. 21.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 3 de dezembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França
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 Cod. Proc.: 79453 Nr: 2060-54.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Borges de Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bonsucesso Consignado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 79453 – Autos n. 2060-54.2018.811.0091 Despacho Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que a requerente outorgou procuração 

ao causídico por instrumento particular, apondo sua impressão digital. 

Nestas circunstâncias, sabe-se que o analfabeto é plenamente capaz 

para a vida civil, contudo para a prática de determinados atos ele está 

sujeito a obedecer a certas formalidades. Isso significa que para que um 

documento firmado por uma pessoa analfabeta tenha validade é 

necessário que tenha sido firmado por meio de instrumento público, o que 

implica na presença obrigatória da parte perante o tabelião de cartório 

devidamente registrado. Washington de Barros Monteiro assim comenta o 

art. 135, do CCB/1916, atual 221 do NCC: Neste sentido, sabe-se que a 

representação processual constitui o meio legal para que alguém possa 

agir, judicialmente, em nome alheio, erigindo a regularidade de 

representação da parte como pressuposto processual de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo. Assim, para a parte 

postular em juízo e ter seu pedido analisado em sede meritória, deve ser 

validamente representada por advogado regularmente constituído, sendo 

que tal defeito acarreta a nulidade do processo, a teor da regra expressa 

no artigo 76 do CPC. Dessa forma, intime-se a parte autora para promover 

a regularização processual, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem 

imediatamente concluso. Cumpra-se, expedindo o necessário. Nova Monte 

Verde/MT, 3 de dezembro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78519 Nr: 1639-64.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maila Aleide Boing Pereira - 

OAB:OAB/MT 25392-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 78519 - Autos n. 1639-64.2018.811.0091. Despacho Vistos, etc. 

Conforme se observa do pedido inicial, o requerente, ao argumento de não 

possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, 

pleiteou assistência judiciária gratuita, pedido que passo a analisar. De 

acordo com o art. 98 do Código de Processo Civil, considera-se 

necessitado a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios. Por outro lado o artigo 5º, inciso LXXIV, da 

Constituição da República dispõe que: LXXIV - o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos; Desta feita, o artigo 98 e ss. do Código de Processo Civil, o 

qual trata da assistência judiciária aos necessitados, deve ser 

interpretado tendo por base a Constituição da República, razão pela qual a 

parte deve comprovar sua insuficiência de recursos. Deve ainda ser 

analisado no caso concreto em que não há qualquer comprovação de 

hipossuficiência nos autos. A jurisprudência entende ainda que sinais 

externos de capacidade financeira autorizam o indeferimento do benefício 

da justiça gratuita. Sendo as custas judiciárias um recolhimento de 

natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com 

práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego de 

todo e qualquer pedido de assistência. Desta forma, intime-se o autor 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

comprovando a hipossuficiência alegada, ou não havendo comprovação 

de hipossuficiência, proceda ao recolhimento de custas, bem como para 

sanar as irregularidades apontadas, sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 321 do Código de Processos Civil. Decorrido o prazo acima 

mencionado, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Monte 

Verde/MT, 3 de dezembro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 79425 Nr: 2045-85.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaimir Carlos Pezzini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Gabriel Dan Lopes - 

OAB:OAB/MT 15.678, Moisés Roberto Ticianel - OAB:19223-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 79425 - Autos n. 2045-85.2018.811.0091

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifica-se a ausência de comprovante de 

residência do requerente, o que obsta seja aferido o foro competente para 

processamento do feito.

Desta forma, intime-se o autor para emendar à inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntando o comprovante de residência, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 3 de dezembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 79497 Nr: 2097-81.2018.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Bandeirantes - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvan G. Otênio & Cia LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 79497 - Autos n. 2097-81.2018.811.0091 Despacho Vistos etc. 

Cite-se a parte Executada para pagar, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. Decorrido o 

prazo da citação, sem o pagamento do débito, intime-se o Exequente para 

indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens para a penhora. Desde já, 

deixo consignado que qualquer diligência visando à localização de bens 

da parte Executada para a penhora, caberá ao Exequente fazê-lo. Não 

havendo a indicação de bem para a penhora, a presente ação, nos termos 

do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará suspensa pelo prazo de 01 (um) 

ano, atentando o Exequente à necessidade de diligenciar pela descoberta 

de bens penhoráveis, de modo a possibilitar o seu regular prosseguimento 

até a satisfação integral do crédito. Caso sejam infrutíferas as diligências 

de citação ou de localização dos bens, nos termos do OFÍCIO CIRCULAR 

N° 118-2018-NUGEP-VQ, intime-se a Fazenda Pública para tomar ciência 

das diligências infrutíferas. Intimada a Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do 

devedor ou de localização de bens penhoráveis, ficará suspensa a 

execução pelo prazo de 1 (um ano) e os autos serão arquivados, sem 

baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2°, 3° e 4° da Lei n. 6.830/80 

– LEF, por igual prazo, ficando os pedidos posteriores a intimação a serem 

processados ao termino da suspensão. Anote-se que, ao termino do 

prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo 

prescricional aplicável. Por fim, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão 

determino a intimação da Fazenda Pública para se manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova 

Monte Verde/MT, 11 de dezembro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 79507 Nr: 2107-28.2018.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Bandeirantes - MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria Odizio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 79507 - Autos n. 2107-28.2018.811.0091 Despacho Vistos etc. 

Cite-se a parte Executada para pagar, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora. Decorrido o 

prazo da citação, sem o pagamento do débito, intime-se o Exequente para 

indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, bens para a penhora. Desde já, 

deixo consignado que qualquer diligência visando à localização de bens 

da parte Executada para a penhora, caberá ao Exequente fazê-lo. Não 

havendo a indicação de bem para a penhora, a presente ação, nos termos 

do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80, ficará suspensa pelo prazo de 01 (um) 

ano, atentando o Exequente à necessidade de diligenciar pela descoberta 

de bens penhoráveis, de modo a possibilitar o seu regular prosseguimento 

até a satisfação integral do crédito. Caso sejam infrutíferas as diligências 

de citação ou de localização dos bens, nos termos do OFÍCIO CIRCULAR 

N° 118-2018-NUGEP-VQ, intime-se a Fazenda Pública para tomar ciência 

das diligências infrutíferas. Intimada a Fazenda Pública a respeito da não 

localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do 

devedor ou de localização de bens penhoráveis, ficará suspensa a 

execução pelo prazo de 1 (um ano) e os autos serão arquivados, sem 

baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2°, 3° e 4° da Lei n. 6.830/80 

– LEF, por igual prazo, ficando os pedidos posteriores a intimação a serem 

processados ao termino da suspensão. Anote-se que, ao termino do 

prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo 

prescricional aplicável. Por fim, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão 

determino a intimação da Fazenda Pública para se manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova 

Monte Verde/MT, 11 de dezembro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75851 Nr: 232-23.2018.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro da Silva Meyer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Fidelis Miranda 

Gomes - OAB:23126-O, Renato Mendonça Nazaré - OAB:354.926

 Código 75851 – Autos n. 232-23.2018.811.0091

Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação às fls. 47/48, não suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 04/02/2019 às17h, devendo ser intimadas as testemunhas 

arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela defesa, 

assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

 Façam-se as intimações necessárias, expedindo-se Carta Precatória para 

inquirição das testemunhas e do acusado se residentes em outra 

Comarca.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 29 de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68451 Nr: 1356-46.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Gonçalves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 Código 68451 - Autos n. 1356-46.2015.811.0091

 Despacho

Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência para a produção da prova testemunhal.

Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 31 

de maio de 2019, às 14h30.

Determino o comparecimento pessoal da parte requerida para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 11 de dezembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73357 Nr: 863-98.2017.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CdAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 Código 73357 - Autos n. 863-98.2017.811.0091 DECISÃO Vistos, etc. 

Trata-se de “Ação Modificadora de Guarda Cumulada com Pedido de 

Tutela de Urgência e Pedido de Guarda Definitiva” ajuizada por 

CLEUSIMAR DE ARAÚJO FAVERI em face de CLAUDINEI DE FAVERI. 3 - 

DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA (art. 357, III). A lide, da forma 

como se apresenta, demanda que o ônus da prova siga a regra geral do 

art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Assim, caberá ao autor 

ao autor, provar quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto 

à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

4 - DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO (art. 358). Analisando 

detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de audiência, 

uma vez que necessária a produção de prova oral. Desta forma, DESIGNO 

a audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de maio de 2019, às 

17h30. Determino o comparecimento das partes para prestarem 

depoimento pessoal, intimando-as e advertindo-as do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil. O comparecimento das 

testemunhas a audiência deverá ser promovido pelas partes, nos termos 

do art. 455, do Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado 

no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação, sob pena de 

indeferimento das oitivas das testemunhas que não tiverem sido arroladas 

em tempo hábil. 5 – DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Analisando os 

autos observa-se que não existem, por ora, provas suficientes para 

agasalhar a pretensão antecipatória, porquanto a argumentação do autor 

e os estudos psicossociais não demonstram o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, não havendo por isto o cumprimento dos 

requisitos do art. 300 do CPC. Assim sendo, INDEFIRO a tutela de urgência 

pleiteada. Dou o feito por saneado. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Nova Monte Verde/MT, 4 de dezembro de 2018. BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68300 Nr: 1264-68.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 Código 68300 – Autos n. 1264-68.2015.811.0091

Vistos, etc.

 Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação às fls. 68/69, não suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 13 de maio de 2019, às 16h, devendo ser intimadas as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela 

defesa, assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

Expeça-se Carta Precatória, com prazo de 60 dias, para inquirição das 

testemunhas que eventualmente residirem em outra Comarca, intimando-se 

as partes, por meio de seus patronos, da expedição da missiva?[1]?.

Por fim, proceda a secretaria a renumeração dos autos a partir da fl. 32.

Intime-se.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 06 de Dezembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69679 Nr: 338-53.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon Gabriel de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franciele Luciana de Oliveira 

- OAB:OAB/MT 24141-A

 Código 69679 – Autos n. 338-53.2016.811.0091

 Vistos, etc.

Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação às fls. 54/59, não suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para 13/05/2019 às 17h00, devendo ser intimadas as testemunhas 

arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela defesa, 

assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

Expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas que residirem 

em outra Comarca, bem como ao acusado se residente em outra comarca, 

intimando-se as partes, por meio de seus patronos, da expedição da 

missiva??[1]??.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 4 de dezembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68015 Nr: 1122-64.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ALVES DE SOUZA 

MELO - OAB:13964/O

 Código 68015 – Autos n. 1122-64.2015.811.0091

 Vistos, etc.

Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação às fls. 91/92, não suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para 21/05/2019 às 16h50, devendo ser intimadas as testemunhas 

arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela defesa, 

assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

Expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas que residirem 

em outra Comarca, bem como ao acusado se residente em outra comarca, 

intimando-se as partes, por meio de seus patronos, da expedição da 

missiva??[1]??.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 4 de dezembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 79427 Nr: 2047-55.2018.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MSR, MR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCdOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TULIO PONTE DE ALMEIDA - 

OAB:30297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 79427 - Autos n. 2047-55.2018.811.0091.

 Vistos, etc.

Processe-se em segredo de Justiça, nos termos do inciso II, do art. 189, 

do Código de Processo Civil.

Verifico que estão preenchidos os requisitos do art. 319 e 320 do Código 

de Processo Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do art. 98 do CPC.

No que tange ao pedido liminar, observando-se as informações trazidas à 

luz, não resta dúvida de que, neste momento, o deferimento do pedido em 

favor do requerente traz reais vantagens ao menor, sendo providência 

que atende ao seu maior interesse, especialmente porque regulariza a 

situação fática existente, uma vez que é a o genitor quem detém a guarda 

de fato da criança.

Isso porque, estando os beneficiários da medida em segurança, pode a 

marcha processual transcorrer de forma tal que a parte requerida usufrua 

de seu direito constitucional de ampla defesa, com todas as prerrogativas 

que o rito ordinário lhe permite.

Assim, com fundamento no art. 1584 do Código Civil, CONCEDO a guarda 

provisória de Moisés Schulz Rodrigues ao genitor, ora requerente, MILTON 

RODRIGUES.

 Considerando os princípios da economia e celeridade processual, bem 

como que o requerente reside na cidade de Alta Floresta/MT, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Assim, cite-se a parte requerida (art. 247, I, CPC), com a faculdade do 

artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil,  para consignar proposta de 

acordo.

Não havendo interesse na conciliação, o requerido deverá apresentar sua 

resposta, nos termos do artigo 335, inciso I, do Código de Ritos, 

voltando-se os autos conclusos para designação de audiência de 

Instrução e Julgamento.

Por derradeiro, desde já, determino a realização do estudo psicossocial 

pela equipe multidisciplinar, na casa do autor, estabelecendo o prazo de 

30 (trinta) dias para juntada do relatório aos autos.

Cite-se e intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 12 de dezembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França
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 Cod. Proc.: 62500 Nr: 644-27.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Alencar da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B, Fernando Mateus dos Santos - 

OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 62500 - Autos n. 644-27.2013.811.0091 Sentença Vistos etc. 

Trata-se de Ação Previdenciária ajuizada por FRANCISCO ALENCAR DA 

SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos. Com efeito, tendo em vista que a 

parte autora, malgrado regularmente intimada, não atendeu à determinação 

judicial, tal omissão deve ser entendida como desistência na produção da 

prova, aplicando-se a mesma inteligência do disposto no artigo 455, 

parágrafo 3º, do Código de Processo Civil. Logo, pelas regras 

processuais aplicáveis ao caso em questão, aliado com a jurisprudência 

dominante, verifica-se que a autora não produziu a prova técnica e 

essencial para a comprovação de sua alegada incapacidade, de modo que 

precluso o direito de produzi-la. Com efeito, se torna despicienda a análise 

quanto ao preenchimento dos demais requisitos para a concessão do 

benefício uma vez que, necessariamente, deve haver a conjugação dos 

requisitos legais. Desta feita, não há que se falar em concessão de 

benefício pretendido, pois claramente distante das hipóteses autorizativas. 

Ante o exposto, é IMPROCEDENTE O PEDIDO contido na exordial. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, Isento do 

pagamento de custas e honorários por ser beneficiário da justiça gratuita. 

Intime-se a parte autora e em seguida o INSS, na pessoa de seu 

Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do 

Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

o INSS. Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com 

as anotações de praxe. Sobrevindo recurso, certifique-se a 

tempestividade e intime-se a parte recorrida para contrarrazões, após, 

remetam-se ao E. TRF1. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 12 de dezembro de 2018. 

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 38306 Nr: 27-72.2010.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaide Maria de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Alberto Jantorno - 

OAB:OAB/MT-12.229-A, Ronan Pagnani Trujillo - OAB:OAB/MT 

10.961-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 38306 - Autos n. 27-72.2010.811.0091 Sentença Vistos etc. 

Trata-se de Ação Previdenciária ajuizada por ALAIDE MARIA DE ALMEIDA 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos. Com efeito, tendo em vista que a 

parte autora, malgrado regularmente intimada, não atendeu à determinação 

judicial, tal omissão deve ser entendida como desistência na produção da 

prova, aplicando-se a mesma inteligência do disposto no artigo 455, 

parágrafo 3º, do Código de Processo Civil. Logo, pelas regras 

processuais aplicáveis ao caso em questão, aliado com a jurisprudência 

dominante, verifica-se que a autora não produziu a prova técnica e 

essencial para a comprovação de sua alegada incapacidade, de modo que 

precluso o direito de produzi-la. Com efeito, se torna despicienda a análise 

quanto ao preenchimento dos demais requisitos para a concessão do 

benefício uma vez que, necessariamente, deve haver a conjugação dos 

requisitos legais. Desta feita, não há que se falar em concessão de 

benefício pretendido, pois claramente distante das hipóteses autorizativas. 

Ante o exposto, é IMPROCEDENTE O PEDIDO contido na exordial. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, Isento do 

pagamento de custas e honorários por ser beneficiário da justiça gratuita. 

Intime-se a parte autora e em seguida o INSS, na pessoa de seu 

Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do 

Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

o INSS. Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com 

as anotações de praxe. Sobrevindo recurso, certifique-se a 

tempestividade e intime-se a parte recorrida para contrarrazões, após, 

remetam-se ao E. TRF1. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 12 de dezembro de 2018. 

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62298 Nr: 455-49.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilede Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 62298 - Autos n. 455-49.2013.811.0091 Sentença Vistos etc. 

Trata-se de Ação Previdenciária ajuizada por MARILEDE OLIVEIRA DA 

SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos. Com efeito, tendo em vista que a 

parte autora, malgrado regularmente intimada, não atendeu à determinação 

judicial, tal omissão deve ser entendida como desistência na produção da 

prova, aplicando-se a mesma inteligência do disposto no artigo 455, 

parágrafo 3º, do Código de Processo Civil. É dos Tribunais pátrios, 

inclusive do TRF1, as lições mais recentes: Logo, pelas regras 

processuais aplicáveis ao caso em questão, aliado com a jurisprudência 

dominante, verifica-se que a autora não produziu a prova técnica e 

essencial para a comprovação de sua alegada incapacidade, de modo que 

precluso o direito de produzi-la. Com efeito, se torna despicienda a análise 

quanto ao preenchimento dos demais requisitos para a concessão do 

benefício uma vez que, necessariamente, deve haver a conjugação dos 

requisitos legais. Desta feita, não há que se falar em concessão de 

benefício pretendido, pois claramente distante das hipóteses autorizativas. 

Ante o exposto, é IMPROCEDENTE O PEDIDO contido na exordial. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, Isento do 

pagamento de custas e honorários por ser beneficiário da justiça gratuita. 

Intime-se a parte autora e em seguida o INSS, na pessoa de seu 

Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do 

Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

o INSS. Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com 

as anotações de praxe. Sobrevindo recurso, certifique-se a 

tempestividade e intime-se a parte recorrida para contrarrazões, após, 

remetam-se ao E. TRF1. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 12 de dezembro de 2018. 

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41224 Nr: 963-63.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimeire Batista Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Augusto da Silva - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 41224 - Autos n. 963-63.2011.811.0091 Sentença Vistos etc. 

Trata-se de Ação Previdenciária ajuizada por ROSIMEIRE BATISTA SILVA 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos. Com efeito, tendo em vista que a 

parte autora, malgrado regularmente intimada, não atendeu à determinação 

judicial, tal omissão deve ser entendida como desistência na produção da 

prova, aplicando-se a mesma inteligência do disposto no artigo 455, 

parágrafo 3º, do Código de Processo Civil. Logo, pelas regras 

processuais aplicáveis ao caso em questão, aliado com a jurisprudência 

dominante, verifica-se que a autora não produziu a prova técnica e 

essencial para a comprovação de sua alegada incapacidade, de modo que 

precluso o direito de produzi-la. Com efeito, se torna despicienda a análise 
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quanto ao preenchimento dos demais requisitos para a concessão do 

benefício uma vez que, necessariamente, deve haver a conjugação dos 

requisitos legais. Desta feita, não há que se falar em concessão de 

benefício pretendido, pois claramente distante das hipóteses autorizativas. 

Ante o exposto, é IMPROCEDENTE O PEDIDO contido na exordial. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, Isento do 

pagamento de custas e honorários por ser beneficiário da justiça gratuita. 

Intime-se a parte autora e em seguida o INSS, na pessoa de seu 

Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do 

Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

o INSS. Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com 

as anotações de praxe. Sobrevindo recurso, certifique-se a 

tempestividade e intime-se a parte recorrida para contrarrazões, após, 

remetam-se ao E. TRF1. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 12 de dezembro de 2018. 

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69148 Nr: 35-39.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, JOSE RENATO SALICIO FABIANO - OAB:MT 

14474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 69148 - Autos n. 35-39.2016.811.0091 Sentença Vistos etc. 

Trata-se de Ação Previdenciária ajuizada por MARIA APARECIDA 

FERREIRA DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. Com efeito, tendo em 

vista que a parte autora, malgrado regularmente intimada, não atendeu à 

determinação judicial, tal omissão deve ser entendida como desistência na 

produção da prova, aplicando-se a mesma inteligência do disposto no 

artigo 455, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil. Logo, pelas regras 

processuais aplicáveis ao caso em questão, aliado com a jurisprudência 

dominante, verifica-se que a autora não produziu a prova técnica e 

essencial para a comprovação de sua alegada incapacidade, de modo que 

precluso o direito de produzi-la. Com efeito, se torna despicienda a análise 

quanto ao preenchimento dos demais requisitos para a concessão do 

benefício uma vez que, necessariamente, deve haver a conjugação dos 

requisitos legais. Desta feita, não há que se falar em concessão de 

benefício pretendido, pois claramente distante das hipóteses autorizativas. 

Ante o exposto, é IMPROCEDENTE O PEDIDO contido na exordial. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, Isento do 

pagamento de custas e honorários por ser beneficiário da justiça gratuita. 

Intime-se a parte autora e em seguida o INSS, na pessoa de seu 

Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do 

Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

o INSS. Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com 

as anotações de praxe. Sobrevindo recurso, certifique-se a 

tempestividade e intime-se a parte recorrida para contrarrazões, após, 

remetam-se ao E. TRF1. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 12 de dezembro de 2018. 

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63228 Nr: 1246-18.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: David de Souza Mateus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Luiz do Amaral - 

OAB:MT 13.120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 63228 - Autos n. 1246-18.2013.811.0091 Sentença Vistos etc. 

Trata-se de Ação Previdenciária ajuizada por DAVID DE SOUZA MATEUS 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos. Com efeito, tendo em vista que a 

parte autora, malgrado regularmente intimada, não atendeu à determinação 

judicial, tal omissão deve ser entendida como desistência na produção da 

prova, aplicando-se a mesma inteligência do disposto no artigo 455, 

parágrafo 3º, do Código de Processo Civil. Logo, pelas regras 

processuais aplicáveis ao caso em questão, aliado com a jurisprudência 

dominante, verifica-se que a autora não produziu a prova técnica e 

essencial para a comprovação de sua alegada incapacidade, de modo que 

precluso o direito de produzi-la. Com efeito, se torna despicienda a análise 

quanto ao preenchimento dos demais requisitos para a concessão do 

benefício uma vez que, necessariamente, deve haver a conjugação dos 

requisitos legais. Desta feita, não há que se falar em concessão de 

benefício pretendido, pois claramente distante das hipóteses autorizativas. 

Ante o exposto, é IMPROCEDENTE O PEDIDO contido na exordial. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, Isento do 

pagamento de custas e honorários por ser beneficiário da justiça gratuita. 

Intime-se a parte autora e em seguida o INSS, na pessoa de seu 

Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do 

Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

o INSS. Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com 

as anotações de praxe. Sobrevindo recurso, certifique-se a 

tempestividade e intime-se a parte recorrida para contrarrazões, após, 

remetam-se ao E. TRF1. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 12 de dezembro de 2018. 

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70779 Nr: 1045-21.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Trinida Nunes Tristão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404/MT, Lucinéia Rodrigues de Souza - OAB:16339, Mauricio 

de Carvalho - OAB:OAB/MT 10.052/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 70779 - Autos n. 1045-21.2016.811.0091 Sentença Vistos etc. 

Trata-se de Ação Previdenciária - Aposentadoria Rural por Idade com 

Pedido de Tutela de urgência ajuizada por TRINIDA NUNES TRISTÃO em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, 

para: a) Condenar o Instituto Nacional do Seguro Social INSS a conceder a 

aposentadoria rural por idade nos termos dos artigos 48 § 1º da Lei 

8.231/91 à Sr. TRINIDA NUNES TRISTÃO, na base de um salário mínimo 

mensal, inclusive 13º salário, devido desde a data do requerimento 

administrativo em 15/05/2015 (fls. 19). b) Condenar o réu, ainda, a efetuar 

o pagamento dos valores retroativos desde a DIB, observada a prescrição 

quinquenal retroativa à data da propositura da ação. c) Declarar a 

natureza alimentícia das prestações, haja vista a finalidade da 

aposentadoria que é substituir a remuneração do trabalhador quando, em 

razão da idade avançada do autor, não tem condições de exercer 

atividade laborativa. d) Conceder à requerente TRINIDA NUNES TRISTÃO a 

TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO a implementação do benefício no 

prazo de 60 (sessenta) dias, após sua comunicação por ofício, sob pena 

de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Embora a presente decisão ainda seja 

passível de revisão pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

tenho que a existência da irreversibilidade inserta no § 3º, do artigo 300 do 

CPC não pode ser levada ao extremo, sob pena de não cumprir a excelsa 

missão a que se destina. (STJ – 2ª Turma, REsp. 144.656-ES, Rel. Min. 

Adhemar Maciel, j. 6.10.97, DJU 27.10.97). Com efeito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 13 de 

dezembro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66569 Nr: 160-41.2015.811.0091

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.A. ZORZI ME, Jorge André Zorzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. D. LEHRBACH & M. DAS DORES DE 

ALVARENGA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437/B, Marco Antonio Mendes - OAB:OAB/MT 11.341-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 66569 - Autos n. 160-41.2015.811.0091 Sentença Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Monitória proposta por J.A. ZORZI ME em face de M. D. 

LEHRBACH & M. DAS DORES DE ALVARENGA LTDA - ME, todos 

devidamente qualificados nos autos. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação monitória ajuizada por J.A. ZORZI ME em 

face de M. D. LEHRBACH & M. DAS DORES DE ALVARENGA LTDA - ME e 

condeno a requerida ao pagamento de R$ 14.630,50 (catorze mil 

seiscentos e trinta reais e cinquenta centavos), atualizado até a data de 

13 de fevereiro de 2015, acrescidos de juros de mora na forma simples de 

1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE a contar 

da data do devolução de cada cártula. Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do 

art. 85, § 2º, do CPC. Com o trânsito em julgado da presente demanda, fica 

constituído de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se na 

forma executiva (art. 702, §8º, do CPC). Sobrevindo recurso, certifique-se 

a tempestividade e intime-se a parte recorrida para contrarrazões, após, 

remetam-se ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Nova Monte Verde/MT, 

13 de dezembro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 37241 Nr: 357-06.2009.811.0091

 AÇÃO: Regularização de Registro Civil->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AGT, LRdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sabino Ribeiro Soares Neto - 

OAB:OAB/MT 10861-A

 Código 37241 - Autos n. 357-06.2009.811. 0091. Sentença Vistos etc. 

Trata-se de ação de registro tardio de nascimento c/c destituição do poder 

familiar e adoção proposta por ANTÔNIO GASPAR TAPUIA e LUZINETE 

RIBEIRO DA COSTA em face de SEBASTIANA RODRIGUES CRUZ em favor 

de GASPAR FILHO TAPUIA DA COSTA. Narram os autos que a criança, 

nascida em 23/03/1995, foi entregue aos cuidados dos requerentes pela 

mãe biológica, logo após o seu nascimento. Isto posto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido para conceder a adoção de GASPAR FILHO 

TAPUIA DA COSTA em favor de por ANTÔNIO GASPAR TAPUIA e 

LUZINETE RIBEIRO DA COSTA. Rejeito o pedido de alteração do nome de 

Gaspar Filho Riberio da Costa Tapuia para Gaspar Tapuia Filho Ribeiro da 

Costa. Extingo o processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, o que faço com 

fundamento na regra do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

CONDENO o Estado do Mato Grosso/MT ao pagamento dos honorários de 

advocatícios devidos ao advogado atuante do feito, Dr. Sabino Ribeiro 

Soares Neto - OAB/MT 10861-A, nomeado como curador especial para 

defender os interesses da parte ré, citada por edital, ante a inexistência 

de Defensoria Pública nesta comarca. FIXO o valor dos honorários 

advocatícios devidos ao profissional em 01 (uma) R$ 896,51 (oitocentos e 

noventa e seis reais e cinquenta e um centavos) conforme art. 303 CNGC. 

Deixo de fixar honorários ao advogado Thiago Pereira dos Santos, uma 

vez que a parte autora possui advogado constituído nos autos. Ademais, 

noto que o referido causídico não praticou atos petitórios limitando sua 

atuação ao contido na fl.60. Sobrevindo recurso, certifique-se a 

tempestividade e intime-se a parte recorrida para contrarrazões, após, 

remetam-se ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Preclusas as vias 

impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e, REMETAM-SE os 

autos ao arquivo, mediante as baixas e anotações necessárias, 

independentemente de novo despacho. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 

13 de dezembro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66437 Nr: 84-17.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Marciano de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 Código 66437 – Autos n. 1439.811.0091 SENTENÇA Vistos etc. Trata-se 

de ação penal pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO em desfavor de VALDECIR MARCIANO DE MELO, 

denunciado como incurso no art. 359, do Código Penal. Importante 

rememorar que a favor do réu milita a presunção constitucional de 

inocência, que somente pode ser infirmada mediante prova plena e 

indubitável de sua responsabilidade penal. Consequentemente, a dúvida 

deve sempre favorecê-lo, sob pena de ressurgir em nosso ordenamento 

jurídico a possibilidade de responsabilização penal objetiva. Ademais, não 

se pode alegar que incumbe à defesa fazer prova da inocência do réu. 

Num sistema que se propõe acusatório, a prova cabal da autoria e 

materialidade delitivas incumbe ao órgão acusador, de modo que se não 

ele não se desincumbir de seu ônus processual a absolvição é um 

imperativo. Não é outra a lição há muito tempo consagrada nos livros: “Ao 

lado da presunção de inocência, como critério pragmático de solução da 

incerteza (dúvida) judicial, o princípio in dúbio por reo corrobora a 

atribuição de carga probatória ao acusador e reforça a regra de 

julgamento (não condenar o réu sem que sua culpabilidade tenha sido 

suficientemente demonstrada).” (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual 

Penal. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 564). Pelo exposto, com fulcro 

no art. 386, inc. III do Código de Processo Penal, e por tudo mais que dos 

autos consta, julgo IMPROCEDENTE o presente pedido e, 

consequentemente, ABSOLVO o acusado VALDECIR MARCIANO DE 

MELO, da imputação atribuída na denúncia. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça a Secretaria o necessário. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Nova Monte Verde, 12 de dezembro de 2018. 

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78574 Nr: 1654-33.2018.811.0091

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 78584 - Autos n. 1654-33.2018.811. 0091. Vistos, etc. Cuida-se 

de ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens e pedido de tutela de 

urgência, ajuizada por Janice Gallis Tibério em face de Esmeraldo Tibério 

Sobrinho, visando, em sede liminar a indisponibilidade de venda de bens. 

Analisando os autos, entendo ser necessária a tentativa de conciliação 

entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos, motivo pelo qual designo audiência de conciliação para o 

dia 20 de março de 2019, às 16h. Intime-se a parte requerida (art. 247, I, 

CPC), com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil, com antecedência mínima de 15 dias para que compareça à 

audiência designada (art. 695, § 2º do CPC), acompanhada de advogado, 

bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335. 

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 dias de antecedência, a contar da data da audiência 

(CPC § 5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado da autora ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo Autor (CPC art. 344). Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Nova Monte Verde/MT, 03 de dezembro de 2018. BRUNO 
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CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 79338 Nr: 1994-74.2018.811.0091

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLDJ, AFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPFD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA JUVILIANA CARNELÓS - 

OAB:OAB/MT 20.851-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 79338 - Autos n. 1994-74.2018.811. 0091. DECISÃO Vistos, etc. 

Analisando os autos, entendo ser necessária a tentativa de conciliação 

entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos, motivo pelo qual designo audiência de conciliação para o 

dia 03 de maio de 2018, às 18h. Cite-se da parte requerida (art. 247, I, 

CPC), com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias para que compareça à 

audiência designada (art. 695, § 2º do CPC), acompanhado de advogado. 

Não havendo interesse na conciliação, a requerida deverá informar no 

prazo do § 5º, do artigo 334, do Código de Processo Civil. Caso haja 

impossibilidade de comparecimento, mas interesse em realizar acordo, 

deverá, no mesmo prazo, consignar proposta. Caso inexitosa a 

conciliação, deverá a requerida apresentar sua resposta, nos termos do 

artigo 335, inciso I, do Código de Ritos, voltando-se os autos conclusos 

para designação de audiência de Instrução e Julgamento. Consigne-se no 

mandado que, o não comparecimento do autor implicará em arquivamento 

do pedido, e a ausência da requerida em revelia, nos termos do art. 7º da 

Lei nº 5.478/68. Saliento que o mandado deverá conter apenas os dados 

necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da petição 

inicial (art. 695, § 1º do CPC). Por derradeiro, desde já, determino a 

realização de estudo psicossocial com as partes e a menor. Portanto, 

notifique-se a equipe multidisciplinar deste Juízo, para realização de 

estudo psicossocial no domicílio das partes, no prazo de 30 (trinta) dias, 

devendo o relatório ser juntado aos autos imediatamente após a 

realização. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Nova Monte Verde/MT, 06 de dezembro de 2018. Bruno César 

Singulani França Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72836 Nr: 492-37.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna de Souza Ronzani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BGN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Augusto da Silva - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 72836 - Autos n. 492-37.2017.811.0091

 DESPACHO

Vistos, etc.

Indefiro a inclusão do Banco Cetelem no polo passivo da demanda, uma 

vez que não há nos autos a indicação de que o Banco tenha participado 

do evento danoso.

Demais disso, o fato do Banco Cetelem participar do mesmo grupo 

econômico do Banco BGN, não possui o condão de responsabilizar o ato 

omissivo/comissivo praticado por aquela.

No mais, em face da resposta negativa do AR de fl. 40, intime-se o autor 

para indicar novo endereço do requerido Banco BGN S/A, no prazo de 15 

dias.

Desde já, designo audiência de conciliação ou de mediação para o dia 20 

de março de 2019, às 17h.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 06 de dezembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67872 Nr: 996-14.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição Paulino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 67872 - Autos n. 996-14.2015.811.0091

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural da parte 

autora.

Desta forma , DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

20 de março de 2019, às 13h30.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação.

Intime-se o INSS, por carta precatória, para comparecer à audiência acima 

designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 03 de dezembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 79284 Nr: 1965-24.2018.811.0091

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iorlecia Silva Costa Contini, Elson de Jesus Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 79284 - Autos n. 1965-24.2018.811.0091

Vistos, etc.

Processe-se em segredo de Justiça, nos termos do inciso II, do art. 189, 

do Código de Processo Civil.

Preenchidos os requisitos do art. 319 e 320 do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do art. 98 do CPC.

Designo audiência para a entrevista do interditando o dia 09 de abril de 

2019, às 18h, nos termos do artigo 751 do CPC.

Consigne-se que, nos termos do art. 752 do CPC, o interditando poderá 

impugnar o pedido, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

da sua entrevista em Juízo e que, caso não constitua advogado, ser-lhe-á 

nomeado curador especial.

Ainda, determino a realização de estudo psicossocial pela equipe 

multidisciplinar deste juízo, devendo apresentar o relatório no prazo de 30 

dias.

Nomeio desde já curador especial ao interditando, o advogado Leandro 

Felix de Lira, OAB/MT n. 24.837/O, para comparecer à audiência, bem 

como, após, impugnar o pedido, nos termos do artigo 752 do Código de 

Processo Civil.

Cite-se e intime-se o interditado.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se o advogado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 03 de dezembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41193 Nr: 932-43.2011.811.0091

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia Agropastoril Mata da Chuva S/A, Paulo 

Cesar Bittencourt de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Crestani Júnior, Fernando Bruno 

Crestani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonino Moura Borges - 

OAB:OAB/MS 839, Fernanda Tavares Calazans - OAB:11802/MT

 Código: 41193 - Processo n.º 932-43.2011.811.0091

Decisão

Vistos, etc.

Por ora, indefiro o pedido de realização de nova perícia e, nos termos do 

art. 477, § 2º, do CPC, uma vez que o pedido aparenta estar em 

contradição com a manifestação de fls. 801 (venire contra factum 

proprium), na qual o autor requer a designação de audiência de 

conciliação.

Analisando os autos, entendo ser necessária a tentativa de conciliação 

entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos, motivo pelo qual designo audiência de conciliação para o 

dia 24/04/2019, às 13h30.

Intime-se.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 10 de dezembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69814 Nr: 419-02.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IdA, Aparecida de Fátima Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 69814 - Autos n. 419-02.2016.811.0091 Vistos etc. Trata-se de 

Ação Previdenciária visando à concessão do Benefício de Prestação 

Continuada a Pessoa Portadora de Deficiência, com pedido de tutela 

antecipada, ajuizada por Israel de Andrade, menor impúbere, representado 

por sua genitora, Aparecida de Fátima Pereira, em face do Instituto 

Nacional de Seguro Social – INSS, alegando para tanto ter preenchidos os 

requisitos para a concessão do referido benefício previdenciário. Com 

efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido os 

requisitos legais do benefício previdenciário em tela. Posteriormente, 

INTIMEM-SE os(as) peritos(as), para ciência dos quesitos, designar data 

para a realização da perícia na parte requerente, com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias, e para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo 

no que se refere ao inciso I, vez que profissional do setor público (“Art. 

465 Com a designação de data para a perícia, INTIMEM-SE novamente as 

partes nos termos do art. 474 do CPC. O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação da 

avaliação e/ou exame médico encimado. Com a juntada dos laudos, 

INTIMEM-SE as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC, 

observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal 

dos autos, nos termos do Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. 

Superado o prazo ventilado, CERTIFIQUE-SE e à conclusão mediante 

correta triagem para sentença, eis que a produção probatória testemunhal 

é desnecessária e inútil diante da prova médica/técnica já produzida 

(Provimento n. 11/11/CGJ). Passo a formular os quesitos do Juízo, nos 

seguintes termos: Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o 

necessário. Nova Monte Verde/MT, 03 de dezembro de 2018. BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 64878 Nr: 843-15.2014.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair Burato Bordinhão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 64878 - Autos n. 843-15.2014.811.0091

 Vistos e etc.

Compulsando os autos verifico que o executado INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL-INSS, devidamente intimado, manifestou concordância 

com os cálculos apresentados.

Desta forma, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo exequente às 

fls. 100, para que surtam os seus efeitos jurídicos legais.

Intimem-se as partes acerca da presente decisão.

Proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno Valor-RPV, ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, um em nome do advogado 

constituído, referente aos seus honorários sucumbenciais, e outro em 

nome da parte autora, relativamente ao benefício previdenciário, em 

consonância com os cálculos já homologados e encartados à fl. 100.

Ressalto, a desnecessidade de atualização dos cálculos, tendo em vista 

que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional Federal 

efetuará a atualização dos valores devidos desde a última atualização até 

a data da transferência dos valores, afastando assim, qualquer prejuízo 

ao exequente.

Informado nos autos o depósito da quantia correspondente ao crédito, 

determino a expedição dos respectivos alvarás de levantamento, um em 

nome do advogado constituído e outro em nome da parte autora.

Após, devidamente cumprido o acima determinado, arquivem-se os autos, 

com as baixas necessárias.

Intimem-se.

Nova Monte Verde/MT, 03 de dezembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67969 Nr: 1081-97.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercio de Madeiras Orion Ltda-ME, Helton 

Cleiton Francioli Ferreira, Orlando dos Santos Ferreira, Roseli Leonarda da 

Rocha Ferreira, Simone de Souza Leal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Luis Verissímo - 

OAB:OAB/MT - 14.357

 Código 67969 - Autos n. 1081-97.2015.811.0091

 Vistos etc.

Homologo para que surta seus efeitos jurídicos e legais, a Transação 

Penal celebrada entre o Ministério Público e o autor do fato, nos termos e 

condições especificados à fl. 05/06.

 Registre-se em livro próprio, para os fins do § 4º do art. 76 da Lei 

9.099/95, ou seja, que o benefício ora concedido não importará em 

reincidência, mas o beneficiado irá ficar impedido de ser novamente 

agraciado com a mesma benesse pelo prazo de cinco anos.

 Intime-se o acusado para dar início ao cumprimento do acordado juntando 

aos autos os comprovantes do adimplemento.

Após a comprovação nos autos, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público para manifestação.

 Intime-se Ministério Público, defesa e autor do fato.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 4 de dezembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito
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Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 71681 Nr: 2409-09.2018.811.0107

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JALLES SOUZA DUTRA, ROBERTO CARLOS CESARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS MOURA - 

OAB:16233

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Destarte, não restando comprovado prima facie qualquer coação ilegal 

contra os pacientes, pela Autoridade Policial, não vislumbro a possibilidade 

de concessão de liminar em habeas corpus preventivo. Desse modo: 1) 

REQUISITE-SE informações junto à suposta autoridade coatora, no prazo 

de dez (10) dias. 2) Após decorrido o prazo anterior, com ou sem a vinda 

das informações, dê-se vista ao MPE. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71681 Nr: 2409-09.2018.811.0107

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JALLES SOUZA DUTRA, ROBERTO CARLOS CESARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS MOURA - 

OAB:16233

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente procedo a intimação do advogado dos 

impetrantes-pacientes acerca da decisão proferida nos autos e de ref. 13 

cujo dispositivo resta abaixo colacionado:De mais a mais, infiro que não há 

nenhuma ilicitude nas diligências policiais realizadas, e que das peças de 

informação encartadas nos autos de prisão em flagrante (cód. 71689) 

foram resguardados todos os direitos constitucionais aos pacientes, 

conforme bem apontado pelo MPE. Destarte, não restando comprovado 

prima facie qualquer coação ilegal contra os pacientes, pela Autoridade 

Policial, não vislumbro a possibilidade de concessão de liminar em habeas 

corpus preventivo. Desse modo: 1) REQUISITE-SE informações junto à 

suposta autoridade coatora, no prazo de dez (10) dias. 2) Após decorrido 

o prazo anterior, com ou sem a vinda das informações, dê-se vista ao 

MPE. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32114 Nr: 110-74.2009.811.0107

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATAN COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V.B. DOS SANTOS - LANCHONETE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Domingues Siqueira - 

OAB:11004-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO CARDOSO 

CASTALDO - OAB:8.227/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte requerida, para 

manifestar, no prazo de 05 dias, acerca do oficio 174/2018 (fls. 88/89).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51644 Nr: 954-82.2013.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCARIO OURO BRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Leandro Setter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE CASSIO MELLO - 

OAB:14312-B, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora acerca da decisão 

abaixo colacionada:

Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente, por intermédio de seu patrono, via DJE, para 

que se manifeste acerca do resultado negativo da hasta pública, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da missiva.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51760 Nr: 1057-89.2013.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR CESAR MARCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DREYER NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS J. F. BERNARDES - 

OAB:8247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Dreyer - OAB:9520/O

 Nos termos da legislação vigente, procedo a intimação da exequente para 

que no prazo de 05(cinco) dias, apresente diligência útil ao regular 

prosseguimento da execução, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51760 Nr: 1057-89.2013.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR CESAR MARCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DREYER NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS J. F. BERNARDES - 

OAB:8247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Dreyer - OAB:9520/O

 Nos termos da legislação vigente, procedo a intimação da parte 

Requerente acerca do retorno dos autos, devendo requerer o que 

entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32573 Nr: 569-76.2009.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE TEREZINHA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:209868, FABIANA DE LIMA - OAB:OAB/MT 14.068 B, LUCIANA 

LIMA - OAB:OAB/SP 149.020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora acerca da decisão 

abaixo colacionada:

VISTOS.

INDEFIRO o postulado pela parte exequente na fl. 173, uma porque já 

houve o levantamento dos alvarás pela parte autora, conforme se vê nas 

fls. 143/144, e a duas porque o valor a ser transferido pelo TRF1 é irrisório 

(0,01).

No mais, cumpra-se conforme determinado anteriormente.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50075 Nr: 295-10.2012.811.0107

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iraci Silva Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI - 

OAB:13272/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, ZILAUDIO 

LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, procedo a intimação da parte 

Requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias colacionar aos autos o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 585 de 669



débito atualizado da dívida, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30642 Nr: 53-27.2007.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INGE ILSE ARCHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT, Patrícia Martens - OAB:18.404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora, através de seus 

procuradores constituidos, para manifestação, acerca da impugnação à 

execução de fls. 149/154, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30158 Nr: 524-77.2006.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO MARCHIORO, ROSELENE 

SOKOLOSKI MARCHIORO, Valmor Marchioro, Marilde Popiolek Marchioro, 

ALCIMAR GOLDONI, OLIDES CARBONERA GOLDONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:4735, 

JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO CARDOSO 

CASTALDO - OAB:8.227/MT

 Nos termos da legislação vigente, procedo a intimação da parte 

exequente para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste quanto ao 

prosseguimento do feito, indicando precisamente os pedidos, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32450 Nr: 446-78.2009.811.0107

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilvo Schanne, IVANA MARIA STANGA SCHANNE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE CHMEREHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE F. PIRES - 

OAB:MT/7679, Nilson Jacob Ferreira - OAB:9845/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora, através de seu 

procurador constituido, para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 30361 Nr: 715-25.2006.811.0107

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILON PAULUK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI JOSE ALBER, ILZA MACIOELETTE 

ALBER, JUAREZ SANTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA - 

OAB:19625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726-B, IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5688-A/MT, JOVANE 

DALSÓQUIO - OAB:10289/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427-MT

 Vistos.

Em atendimento a solicitação de fls. 327, segue anexo extrato da conta 

judicial.

Determino que a parte autora proceda ao recolhimento dos valores 

remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34301 Nr: 71-72.2012.811.0107

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE MARCELINO GARCIA DE AQUINO, LUIZ 

DOMINGOS DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vicente Hartmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:OAB/MT 7.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284 - A

 Nos termos da legislação vigente, intimo as partes acerca da decisão 

abaixo colacionada:

DELIBERAÇÕES

Vistos. “Declaro encerrada a instrução processual, concedendo o prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias para cada parte apresentar suas 

alegações finais na forma escrita. Com a juntada das manifestações aos 

autos, tornem conclusos para sentença”. Nada mais havendo a consignar, 

por mim, Giovano José Bom Despacho Farias, Estagiário, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61975 Nr: 364-66.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL 

DE NOVA UBIRATÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON WELKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO HEMING - 

OAB:OAB/MT 2869, SÉRGIO HEMING JUNIOR - OAB:20.865/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo o autor do fato, através de seu 

procurador constituido, acerca do parecer ministerial de fls. 50.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79270 Nr: 433-67.2018.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Salesse, Renato Gomes Nery

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Zanoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857, Renato Gomes Nery - OAB:MT 2051/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Rosa Gomes - 

OAB:MT 12610, Bruna Sanfelice Gavioli - OAB:MT 14587/O, CÌCERO 

ANDRADE BARRETO LUVIZOTTO - OAB:PR 43069

 .É o relatório.Ciente da decisão em agravo de instrumento (fls. 136/140), 

cumpra-se, incontinenti, a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, mediante termo de caução, reintegrando a posse o executado, 

Roberto Zanoni, na área de 516,9498 hectares do lado direito do Córrego 

Cabeceira Alta, num local denominado Gleba Califórnia, devidamente 

discriminada no mapa homologado nos autos de Ação de Reintegração de 

Posse (Código n° 67107), conforme decisão de folha 333/334.EXPEÇA-SE 

mandado de reintegração de posse; autorizando o uso de força policial, 

caso necessário.Após, voltem-me os autos para saneamento do 

processo.Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 22084 Nr: 27-32.2007.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldir José Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Carlos Toledo - 

OAB:MT 13217

 Diante do exposto, em relação ao porte de arma de fogo, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de Waldir José Lemes, fazendo-o com 

fundamento nos arts. 107, inciso IV e 109, V, ambos do Código Penal. 

Quanto pretensão punitiva deduzida na denúncia de fls. 03/06, em relação 

ao art. 121, caput, do Código Penal (Homicídio Simples), JULGO 

ADMISSÍVEL e PRONUNCIO, com fundamento no artigo 413 do Código de 

Processo Penal, o acusado Waldir José Lemes, a fim de que seja 

oportunamente submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta 

Comarca em decorrência da acusação.Outrossim, atento ao disposto no § 

3º do sobredito artigo 413, não vejo necessidade de decretação da prisão 

do pronunciado, devido às circunstâncias da ocorrência, ao tempo 

transcorrido desde que se deram os fatos e à ausência de motivos 

concretos que indiquem a necessidade de encarceramento cautelar neste 

momento; devendo ser expedida Carta Precatória à Comarca de 

Anápolis/GO (fls. 189), a fim de que possa ser dado cumprimento às 

medidas cautelares imposta ao acusado por ocasião da revogação da 

prisão preventiva (fls. 158/159).PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

INTIMEM-SE.Preclusa a presente decisão, certifique-se o necessário, 

voltando os autos conclusos.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 22084 Nr: 27-32.2007.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldir José Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Carlos Toledo - 

OAB:MT 13217

 Diante do exposto, em relação ao porte de arma de fogo, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de Waldir José Lemes, fazendo-o com 

fundamento nos arts. 107, inciso IV e 109, V, ambos do Código Penal. 

Quanto pretensão punitiva deduzida na denúncia de fls. 03/06, em relação 

ao art. 121, caput, do Código Penal (Homicídio Simples), JULGO 

ADMISSÍVEL e PRONUNCIO, com fundamento no artigo 413 do Código de 

Processo Penal, o acusado Waldir José Lemes, a fim de que seja 

oportunamente submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta 

Comarca em decorrência da acusação.Outrossim, atento ao disposto no § 

3º do sobredito artigo 413, não vejo necessidade de decretação da prisão 

do pronunciado, devido às circunstâncias da ocorrência, ao tempo 

transcorrido desde que se deram os fatos e à ausência de motivos 

concretos que indiquem a necessidade de encarceramento cautelar neste 

momento; devendo ser expedida Carta Precatória à Comarca de 

Anápolis/GO (fls. 189), a fim de que possa ser dado cumprimento às 

medidas cautelares imposta ao acusado por ocasião da revogação da 

prisão preventiva (fls. 158/159).PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

INTIMEM-SE.Preclusa a presente decisão, certifique-se o necessário, 

voltando os autos conclusos.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79270 Nr: 433-67.2018.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Salesse, Renato Gomes Nery

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Zanoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857, Renato Gomes Nery - OAB:MT 2051/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Rosa Gomes - 

OAB:MT 12610, Bruna Sanfelice Gavioli - OAB:MT 14587/O, CÌCERO 

ANDRADE BARRETO LUVIZOTTO - OAB:PR 43069

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que efetue o adiantamento das despesas 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça, observando o contido no Provimento 

7/2017-CGJ.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68344 Nr: 317-76.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson da Cruz Morais, WANDE ALVES DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha de Rezende David, Jerônimo David 

Dias de Campos Neto, Tereza Augusta de Rezende David, Manoel Antonio 

de Rezende David

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:MT 6078/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Credora para que adote as providências necessárias 

para viabilizar a citação no prazo de dez dias.

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 83568 Nr: 2979-31.2018.811.0095

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA BORGES SANTOS - 

OAB:23940/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar 

nos autos a idade gestacional e ainda, adequar os pedidos, esclarecendo 

se pretende Alvará Judicial para realização de laqueadura tubária no 

mesmo período do parto (art. 10, §2º da Lei 9.263/96), juntando ainda 

laudo médico que ateste a necessidade de realização da esterilização 

cirúrgica no período do parto.

 Após, conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 69090 Nr: 425-94.2016.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURI HARTWIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonilson Raimundo 

Machado - OAB:11961-A

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e 

condeno LAURI HARTWIG à pena de 01 (um) ano e 10 (dez) dias multa, 

pela prática do crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/2003.Em atenção 

ao que dispõe o artigo 33, § 2º, Código Penal, tendo-se em conta ainda 

que o acusado não é reincidente, fixo o REGIME ABERTO para o início do 

cumprimento da pena privativa de liberdade.DEIXO DE SUBSTITUIR A PENA 

privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, tendo em vista que o 

réu não preenche os requisitos constantes do artigo 44 do Código Penal. 

De fato, o crime foi praticado com violência física à pessoa da vítima, o 

que impede a aplicação de pena alternativa – art. 44, inciso I, CP. Nesse 

sentido: STJ, AgRg no REsp 1.513.633 – MS.DEIXO DE CONCEDER ao réu 

a suspensão condicional da pena nos moldes dos art. 77 do Código Penal 

tendo em vista que não é cabível a substituição prevista no artigo 44 do 

Código Penal (art. 77, III, CP). CONDENO o acusado ao pagamento das 

custas processuais, no prazo de cinco dias, contados da intimação, sob 

pena de inscrição em dívida ativa, nos termos do item 2.28.2 da Secção 28 

da CNGC-CGJ.Em atenção ao § 1º do artigo 387 do Código de Processo 

Penal, concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, posto que 
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ausentes os pressupostos legais para decretação de prisão 

preventiva.Após o trânsito em julgado expeçam-se os ofícios ao Instituto 

de Identificação Estadual e Federal, bem como ao Cartório Distribuidor para 

anotações de praxe. Oficie-se, ainda, à Justiça Eleitoral, para fins do art. 

15, inciso III, da Constituição Federal. A seguir, certificado o trânsito em 

julgado para acusação e defesa, retornem os autos conclusos para 

análise da prescrição, nos moldes do art. 110 do Código Penal.Expeça-se 

certidão de antecedentes em nome do réu e junte aos presentes 

autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-75.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANY VUJANSKI BALDUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLYSSON XAVIER RICI OAB - MT23141/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000052-75.2018.8.11.0095. REQUERENTE: GIOVANY VUJANSKI 

BALDUINO REQUERIDO: ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. Vistos. 

Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Compulsando os autos denoto que a parte autora, apesar de devidamente 

intimada, conforme ID 12141313, não compareceu à audiência de 

Conciliação designada. Dispõe o artigo 51 da Lei nº 9.099/95: "Art. 51- 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I-Quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.” Ao 

autor faltoso é imposto o dever de pagar as custas do processo, nos 

termos do disposto no art. 949 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis: “Art. 

949. As custas processuais nos Juizados Especiais Cíveis serão 

calculadas conforme tabela de custas do foro judicial, devidas nas 

seguintes hipóteses: [...] II - na extinção do processo motivada pelo 

não-comparecimento do autor;” O autor desidioso pode ser isentado do 

pagamento das custas processuais, somente se restar provado que a 

ausência decorreu de força maior, nos termos do artigo 51, § 2º da Lei 

9.099/95. No caso em tela o autor apresentou justificativa da ausência na 

audiência de conciliação, alegando motivos profissionais e falta de 

informação sobre a citação e intimação da parte requerida, entretanto, tais 

motivos não são considerados de força maior, não justificando 

satisfatoriamente a ausência, razão pela qual deve ser condenado ao 

pagamento das custas processuais. Diante do exposto, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, com fulcro no artigo 51, inciso I da Lei nº 9.099/95. 

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, em face do 

disposto no artigo 51, § 2º da Lei nº 9.099/95 e no art. 949 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se 

baixa, observadas as formalidades legais. P.R.I. Cumpra-se. PARANAÍTA, 

16 de agosto de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-20.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA VENANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000142-20.2017.8.11.0095. REQUERENTE: JOAO MARIA VENANCIO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Considerando o princípio da 

autonomia da vontade e a busca da pacificação social mediante 

conciliação dos litigantes, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as 

partes, para que produza os jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, inciso III, alínea “b” do vigente Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 da Lei nº 9.099/95). 

EXPEÇA-SE o competente alvará para levantamento do valor, a ser 

transferido na conta bancária indicada na petição retro. Após, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença e remetam-se os autos 

ao arquivo com as baixas e anotações necessárias. Às providências. 

CUMPRA-SE. PARANAITÁ, 8 de agosto de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-85.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE PAIVA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000170-85.2017.8.11.0095. REQUERENTE: ELENICE PAIVA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Considerando o princípio da 

autonomia da vontade e a busca da pacificação social mediante 

conciliação dos litigantes, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as 

partes, para que produza os jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, inciso III, alínea “b” do vigente Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 da Lei nº 9.099/95). 

EXPEÇA-SE o competente alvará para levantamento do valor, a ser 

transferido na conta bancária indicada na petição retro. Após, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença e remetam-se os autos 

ao arquivo com as baixas e anotações necessárias. Às providências. 

CUMPRA-SE. PARANAITÁ, 8 de agosto de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-61.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PAULINO MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANAÍTA SENTENÇA Processo: 

1000191-61.2017.8.11.0095. REQUERENTE: VALDIR PAULINO MACHADO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no 

disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Considerando o princípio da 

autonomia da vontade e a busca da pacificação social mediante 

conciliação dos litigantes, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as 

partes, para que produza os jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, inciso III, alínea “b” do vigente Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 da Lei nº 9.099/95). 

EXPEÇA-SE o competente alvará para levantamento do valor, a ser 

transferido na conta bancária indicada na petição retro. Após, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença e remetam-se os autos 

ao arquivo com as baixas e anotações necessárias. Às providências. 

CUMPRA-SE. PARANAITÁ, 8 de agosto de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz(a) de Direito

Comarca de Pedra Preta
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70792 Nr: 1784-36.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldo Alves da Silva, Claudio de Jesus, Douglas 

Gomes da Silva, Ricardo Pereira Morais, Gleysson Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699, Deyver Almeida dos Anjos - OAB:MT/15.310, João 

Faustino Neto - OAB:MT/10.364-A, Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16.495/B

 Vistos etc.Trata-se de pedidos de revogação da prisão preventiva 

formulados pela defesa dos acusados Aldo Alves da Silva, Cláudio de 

Jesus, Ricardo Pereira Morais e Gleysson Gonçalves da Silva, aduzindo, 

em síntese, excesso de prazo para formação da culpa dos 

acusados.Instado à manifestação (ref. 181), a representante do Ministério 

Público manifestou pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão 

preventiva dos réus, posto que os fatos em apreços são complexos, 

envolvem uma grande quantidade de réus, testemunhas, necessitando a 

expedição de cartas precatórias para oitiva de testemunhas e por 

diversos requerimentos feitos pela própria defesa, que naturalmente, 

demandam um maior lapso para findar a ação penal.Vieram-me os autos 

conclusos.EIS O RELATÓRIO.FUNDAMENTO. DECIDO.Em que pese os 

argumentos trazidos à baila pelas defesas dos denunciados, tenho que 

razão não lhes assistem, consoante passo a expor.A razoável duração 

do processo é assegurada pela Constituição Federal em seu artigo 5º, 

inciso LXXVIII, senão vejamos:“LXXVIII a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”Para acolhimento da 

tese alegada pelas defesas, tem-se que analisar os andamentos 

processuais de forma crítica, posto que não há na legislação processual 

penal ou sequer na jurisprudência, prazo certo para o término do 

processo crime.No caso em testilha, verifica-se que houve a necessidade 

de se expedir diversas cartas precatórias para a oitiva de testemunhas 

em comarcas diversas, bem como algumas diligências requeridas pelas 

defesas, como a expedição de ofícios a entidades diversas requisitando 

variados tipos de provas, o que naturalmente exige um maior lapso para o 

término da instrução processual.Além disto, pelos fatos narrados na peça 

acusatória, trata-se de caso complexo, posto que envolvem diversos 

réus, denunciados pelo crime de roubo de cargas, no qual foram veiculdos 

vários fatos delituosos cometidos, o que como já dito, exige um maior 

tempo para conclusão da instrução processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69503 Nr: 1300-21.2018.811.0022

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lady Nathielly Teixeira de Carvalho, Vanessa 

Nogueira da Silva, Vania Nogueira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Bruno Garcia de Lima - 

OAB:14328/E, Ary da Costa Campos - OAB:16944/B

 Vistos etc. Homologo a desistência da oitiva da testemunha Grauciano 

Bispo Gomes. Dou por encerrada a instrução. Vista, sucessivamente, às 

partes para apresentação de alegações finais escritas, no prazo da lei. 

Em seguida, conclusos para sentença. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72764 Nr: 2574-20.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo Carnielli Vitorino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc. Diante da dispensa do interrogatório pela defesa, verifico a 

desnecessidade da oitiva do réu, levando em consideração a celeridade 

que o processo de réu preso requer. Homologo a desistência da oitiva da 

testemunha Luiz Carlos Villani Alves. Dou por encerrada a instrução. 

Vista, sucessivamente, às partes para apresentação de alegações finais 

escritas, no prazo da lei. Em seguida, conclusos para sentença. 

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69423 Nr: 1257-84.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria dos Anjos Ramos Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional da Previdência Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA Dr.João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A, para apresentar no prazo legal a impugnação à 

contestação apresentada em Ref: 15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48744 Nr: 190-89.2015.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariana de Freitas da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANI MANTOVANI CARRENHO 

- OAB:8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA DRª VIVIANI 

MANTOVANI CARRENHO - OAB:8308-B, para que no prazo de 05 (dias) 

requerer o que entender de direito aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70771 Nr: 1772-22.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto de Almeida Paixão, Adeilson Rodrigues 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:MT/15.616, Gustavo Medeiros Araújo - OAB:13.068/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO DENUNCIADO ADEILSON RODRIGUES 

DOS SANTOS, PARA SE MANIFESTAR NOS AUTOS NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, acerca da decisão proferida pelo juízo deprecado conforme 

ref:94 e decisão Ref: 106, a seguir transcrita: "Vistos etc. Tendo em vista 

o teor de decisão proferida pelo juízo deprecado conforme ref:94, 

intime-se o advogado constituído do denunciado Adeilson Rodrigues dos 

Santos para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem 

manifestação do causídico, certifique-se e expeça-se carta precatória 

para a comarca de Ponta Porã-MS com o fito de proceder ao interrogatório 

do denunciado Alberto de Almeida Paixão, bem como expeça-se carta 

precatória para a comarca de Dourados-MS a fim de proceder com a oitiva 

das testemunhas PRF Alaercio Dias Barbosa e PRF Carlos José Souza 

Paschoal, e caso não compareça o advogado constituído do denunciado 

Adeilson Rodrigues dos Santos em audiência, seja nomeado defensor 

dativo para representar-lhe os seus interesses no aludido ato, com as 

nossas homenagens. Ademais, conforme manifestação Ministerial de 

ref:103, a qual informa que a testemunha Thayná Xavier da Silva reside na 

fazenda Talismã, próximo ao terminal da ALL – América Latina Logística, 

zona rural do município de Rondonópolis- MT, depreque-se Sr. Gestor 

Judiciário a oitiva da referida testemunha à comarca de Rondonópolis-MT, 

com nossas homenagens. Ciência ao Ministério Público e a defesa. 

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário. Às providências. 

Pedra Preta-MT, 11 de dezembro de 2018. Márcio Rogério Martins, Juiz de 
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Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63579 Nr: 2021-07.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ECdC, ECdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Roberto dos Santos - 

OAB:MT/18.254/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 1.205-CNGC, impulsiono o feito 

intimando o patrono da exequente, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos acerca da devolução da carta precatória e da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça de Ref: 26/27, ambas as diligências 

negativas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6778 Nr: 869-75.2004.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Moura Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio Nunes da Silva, Doliria Luiza de Oliveira 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio Cristiano Piato - 

OAB:7172/MT, Duilio Piato Júnior - OAB:3.719/MT, Marco Aurélio 

Campos de Toledo - OAB:5.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo da Silva Lima - 

OAB:4272/MT

 Vistos etc.

Aguarde-se o recebimento dos recursos de Apelação interposto nos 

Embargos de Terceiros em anexo, caso seja concedido efeito suspensivo 

ao aludido, aguarde-se o feito suspenso até o julgamento da Apelação.

Caso contrário, retornem os autos conclusos para prosseguimento dos 

autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44224 Nr: 273-42.2014.811.0022

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ramiro Murad Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Moura Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Komatsu - 

OAB:238.729/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 Vistos etc.

Prefacialmente, defiro o pedido de fls. 1.051/1.052, determinando o 

desentranhamento da petição de fls. 556/564 com seus respectivos 

documentos (fls. 565/1.050) e sua entrega ao peticionante.

Quanto a intempestividade alegada pelo Embargado sobre o recurso de 

apelação interposto pelo Embargante, verifico ser este juízo incompetente 

para analisar tal matéria, posto que com o Código de Processo Civil de 

2015 definiu que o juízo de admissibilidade recursal será exercido pelo 

próprio tribunal julgador.

Verifica-se que ambas as partes interpuseram recurso de apelação, bem 

como tomaram ciência do recurso interposto pela parte adversa e ainda 

assim não contrarrazoaram o aludido recurso, razão pela qual determino a 

remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58788 Nr: 2375-66.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo de Oliveira Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO PAULO DE OLIVEIRA VIEIRA, 

Filiação: João Rodrigues Vieira e de Conceição de Oliveira Rocha, data de 

nascimento: 06/06/1994, brasileiro(a), natural de Pedra Preta-MT, 

convivente, Telefone 99766543. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do Reeducando acima qualificado, para a audiência 

admonitória a ser realizada no dia 31/01/2019, às 16h, no Edifício do Fórum 

local, sito no endereço do rodapé.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Defiro o pedido do Ministério Público. 

Designo a audiência admonitória para o dia 31/01/2019, às 16h, devendo o 

recuperando ser intimado por edital. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Gomes 

de Souza, digitei.

Pedra Preta, 07 de dezembro de 2018

Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69144 Nr: 1148-70.2018.811.0022

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASD, LFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc. Nomeio para defender os interesses dos adolescentes Dr. 

Gilberto Machado Custódio. Por não vislumbrar nenhuma irregularidade, 

HOMOLOGO A REMISSÃO CONDICIONADA Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

À COMUNIDADE REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, com fulcro no 

art. 186 § 1.º ECA, nos termos acima indicados, em relação ao 

adolescente ANDRÉ SANTOS. Oficie-se a Delegacia de Polícia local a fim 

de acompanhar as condições ora impostas, e informar a esse Juízo sobre 

o cumprimento.

 Quanto ao adolescente LUCAS FERREIRA SOUZA, defiro o pedido do 

Ministério Público. Decreto a busca e apreensão do adolescente LUCAS 

FERREIRA SOUZA e o sobrestamento do feito até a efetiva apresentação 

do menor, conforme o artigo 184, § 3º, do ECA. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67668 Nr: 572-77.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dieyme Kayke Almeida Fidelis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc. Nomeio para defender os interesses do recuperando Dr. 

Gilberto Machado Custódio. Considerando que no Estado não existe 

estabelecimento prisional adequado como forma de garantir a dignidade da 

pessoa humana, tendo em vista que o reeducando não pode ter restrições 

em seus direitos em virtude de deficiência estatal, com fundamento na 

jurisprudência reiterada do STJ e do STF, autorizo que o recuperando 

cumpra o regime semiaberto sob as seguintes condições nos termos do 

art. 33 § 2º, “c” do CPB:

 (a) Comparecer mensalmente a este Juízo até o dia 10 de cada mês, para 

assinar e justificar suas atividades, bem como comprovar o seu endereço;

 (b) Deve recolher-se em casa nos finais de semana e feriados, sendo 

que durante a semana deverá recolher-se em casa às 20h podendo sair 

apenas para o trabalho às 06h, e durante o final de semana o 

recuperando poderá sair de casa para frequentar cultos religiosos;

(c) Não frequentar bares, boates, casas de prostituição e locais de 

reputação duvidosa;

(d) Não poderá ausentar da Comarca por mais de 15 (quinze) dias sem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 590 de 669



autorização do Juízo;

(e) Provar ocupação lícita no prazo de 30 (trinta) dias;

(f) Não ingerir bebida alcoólica e nem substância entorpecente;

(g) Não portar armas ou instrumentos que possam servir como arma;

(h) Não mudar do território da Comarca sem prévia autorização do Juízo.

O recuperando e seu defensor aceitaram as condições ora impostas, 

ciente de que o não cumprimento de qualquer destas condições importará 

na revogação do benefício ora concedido. Informe a polícia civil e a polícia 

militar acerca das restrições ora impostas. Proceda-se com a atualização 

do cálculo de pena. Quanto a dias multa aplicada, remeta-se os autos à 

Contadoria deste Juízo para o cálculo. Diante da aceitação das condições 

acima elencadas, aguarde-se o cumprimento da respectiva pena. Às 

providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53678 Nr: 359-42.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECdS, LCdS, LPCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christiano Carvalho de Araujo - 

OAB:11.571, Ildo Roque Guareschi - OAB:MT/5417-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:MT/13.895

 Vistos etc. Diante da possiblidade de êxito de acordo, suspendo o 

processo pelo prazo de 30 (trinta) dias. Após este prazo, venham-me os 

autos conclusos para deliberação. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45278 Nr: 1067-63.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellingthon Ferreira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 Dessa forma, no presente caso é patente a ocorrência da prescrição 

punitiva estatal. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 107, inciso 

IV, e 109, inciso VI, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do réu WELLINGTHON FERREIRA SANTOS, em face do 

reconhecimento da prescrição punitiva estatal propriamente dita. Ante os 

serviços prestados pelo advogado nomeado, conforme Ref. 44, Dr. 

Welson Gaiva Marino, arbitro os honorários advocatícios em 02 (duas) 

URHs, conforme item 7.1 da Tabela XIX da Resolução 96/2007 OAB-MT, a 

ser suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva 

certidão de honorários advocatícios.Transitada em julgado, proceda-se às 

baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o feito. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67675 Nr: 574-47.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Gonçalves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc. Nomeio para defender os interesses do recuperando Dr. 

Gilberto Machado Custódio. Considerando que no Estado não existe 

estabelecimento prisional adequado como forma de garantir a dignidade da 

pessoa humana, tendo em vista que o reeducando não pode ter restrições 

em seus direitos em virtude de deficiência estatal, com fundamento na 

jurisprudência reiterada do STJ e do STF, autorizo que o recuperando 

cumpra o regime semiaberto sob as seguintes condições nos termos do 

art. 33 § 2º, “c” do CPB:

 (a) Comparecer mensalmente a este Juízo até o dia 10 de cada mês, para 

assinar e justificar suas atividades, bem como comprovar o seu endereço;

 (b) Deve recolher-se em casa nos finais de semana e feriados, sendo 

que durante a semana deverá recolher-se em casa às 20h podendo sair 

apenas para o trabalho às 06h, e durante o final de semana o 

recuperando poderá sair de casa para frequentar cultos religiosos;

(c) Não frequentar bares, boates, casas de prostituição e locais de 

reputação duvidosa;

(d) Não poderá ausentar da Comarca por mais de 15 (quinze) dias sem 

autorização do Juízo;

(e) Provar ocupação lícita no prazo de 30 (trinta) dias;

(f) Não ingerir bebida alcoólica e nem substância entorpecente;

(g) Não portar armas ou instrumentos que possam servir como arma;

(h) Não mudar do território da Comarca sem prévia autorização do Juízo.

O recuperando e seu defensor aceitaram as condições ora impostas, 

ciente de que o não cumprimento de qualquer destas condições importará 

na revogação do benefício ora concedido. Informe a polícia civil e a polícia 

militar acerca das restrições ora impostas. Proceda-se a atualização do 

cálculo de pena. Diante da aceitação das condições acima elencadas, 

aguarde-se o cumprimento da respectiva pena. Às providências. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40747 Nr: 497-48.2012.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosemare Aparecida Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Santos de Oliveira - 

OAB:14885, Vinicius Lopes Raimundo - OAB:15696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, e por tudo mais que consta nos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial, extinguindo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, para condenar o ESTADO DE MATO 

GROSSO a indenizar a autora em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de 

indenização pelos danos morais experimentados, acrescido de juros de 

mora, calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês, contados da data 

do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ e artigo 398 do 

Código Civil, e corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da data 

desta sentença (súmula 362 do STJ), até o efetivo pagamento.Condeno a 

requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, 

inciso I do CPC.Transitada em julgado, e adotadas as providências 

necessárias, arquive-se, com as cautelas necessárias.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42307 Nr: 568-16.2013.811.0022

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benair Nogueira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT/21712, 

Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena em que o réu, em última audiência 

admonitória teve sua pena convertida por meio de concessão do sursis 

penal nos seguintes termos: prestação pecuniária no valor de R$3.816,00 

a ser pago em 10 (dez) parcelas e pena de multa no valor de R$2.186,52.

Em petição de fls. 103/111 o apenado requereu o parcelamento da pena 

de multa em 15 (quinze) parcelas mensais sob a justificativa de 

inviabilidade econômica de pagá-la em parcela única.

 Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual concordou com o 

pedido de parcelamento (fls. 114).

Assim, diante da justificativa apresentada pelo apenado e da 

concordância do Parquet, defiro o parcelamento da pena multa em 15 

(quinze) parcelas mensais.

Determino a intimação do apenado para que inicie, imediatamente, o 

pagamento das parcelas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 20062 Nr: 1340-47.2011.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olindina Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que a exequente concordou com os cálculos 

apresentados pela executada às fls. 173/181, conforme se verifica às fls. 

185, HOMOLOGO-O.

Expeça-se RPV nos termos da decisão de fls. 168.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 14775 Nr: 1073-80.2008.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michell José Giraldes Portela - 

OAB:MT/10081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan José Metello de 

Siqueira - Procurador Federal - OAB:3.691

 Vistos etc.

Tendo em vista a disponibilidade do saldo exequendo em conta, expeça-se 

Alvará de Levantamento em favor do peticionante de fls. 247.

Após, intime-o para que requeira o que ainda entender de direito no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Em nada sendo requerido e aportando informações sobre o pagamento 

dos valores depositados nos autos, voltem-me os autos conclusos para 

extinção do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12669 Nr: 682-62.2007.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerâmica Pedra Preta Ltda., Altair Klasener, 

Celismeire Vieira Klasener

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz C. da Costa de S. 

Soares - Subprocuradora-Geral - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Carvalho Gonçalves 

- OAB:MT/19989-O, Lucas Braga Marin - OAB:16300

 ).Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, 

em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida.Havendo bloqueio de dinheiro, dê-se ciência ao exequente da 

penhora efetivada nos autos, a fim de que requeira o que entender de 

direito.Em seguida, intime-se a parte executada, na pessoa de seu 

advogado, ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, 

por mandado ou pelo correio, para, querendo, no prazo de 15 (quinze 

dias), oferecer impugnação (art. 12, da Lei 6.830/80).No caso de penhora 

negativa, dê-se ciência ao credor da resposta encaminhada pelo Banco 

Central do Brasil S/A, informando que não foram encontrados valores a 

serem bloqueados nas contas do devedor, intimando-o ainda, para que em 

05 (cinco) dias indique bens passíveis de penhora no patrimônio da parte 

devedora.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42056 Nr: 322-20.2013.811.0022

 AÇÃO: Representação Criminal->Representação Criminal->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Caetano Dias de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RONALDO CAETANO DIAS DE FREITAS, 

Cpf: 55017282149, Rg: 961575, Filiação: Levi Caetano de Freitas e 

Geralda Neves Dias de Freitas, brasileiro(a), solteiro(a), instrutor de 

modelos e manequim, Telefone 66 9611 0724. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, com base no artigo 258 do Estatuto da Criança 

e do Adolescente, JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e condeno o 

representado Ronaldo Caetano Dias de Freitas ao pagamento de multa 

correspondente a 3 (três) salários mínimos, que será revertida em favor 

do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Pedra 

Preta-MT, consoante dispõe o artigo 214 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.Sem custas.Ante os serviços prestados pelo advogado 

nomeado Dr. Gilberto Machado Custódio, OAB-MT 6435 (fls.99) e, levando 

em consideração o trabalho realizado pelo causídico no presente feito, 

arbitro os honorários advocatícios em 02 (duas) URH, a ser suportada 

pelo Estado de Mato Grosso.Expeça-se a respectiva certidão.Após o 

trânsito em julgado, intime-se o condenado para pagamento da multa 

dentro do prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa de 10% sobre 

o valor da condenação.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Gomes 

de Souza, digitei.

Pedra Preta, 14 de novembro de 2018

Igor Vieira Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67088 Nr: 342-35.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar do Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Gabriel Silva França - 

OAB:MT/19363

 Vistos etc.

Dispensado o relatório na forma do artigo 81, § 3º, da Lei n. 9.099/95.

 Em audiência de conciliação realizada, a Representante do Ministério 

Público ofertou proposta de composição civil e transação penal, não 

sendo aceita pelo autor do fato, que apresentou uma contraproposta.

 A Representante do Ministério Público ofereceu denúncia.

Em decisão de Ref. 4, determinou-se a citação do autor do fato, bem como 

designou audiência de instrução e julgamento, com a intimação deste para 

audiência ora designada.

Juntada à Ref. 9, petição do autor do fato aceitando os termos propostos 

pelo Ministério Público.

Instada à manifestação, a Representante do Ministério Público não se opôs 

ao pedido, pugnando pela homologação da composição civil dos danos 

ambientais e a transação penal.

 Desta forma, acolho a proposta do Ministério Público e a aplico conforme 

apresentada à Ref. 12, nos termos do art. 74 e 76, § 4º, da Lei n. 

9.099/95, não importando em reincidência, sendo registrada apenas para 

impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 05 (cinco) anos.
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Nesses termos, HOMOLOGO a Transação Penal de Ref. 12, ficando a 

extinção da punibilidade condicionada ao cumprimento do avençado.

Deve o autor do fato comprová-la nos autos, pois o descumprimento 

poderá ensejar o prosseguimento do feito com o oferecimento de denúncia 

e designação de audiência de instrução e julgamento.

Adimplida integralmente a transação penal ou não, abre-se vista dos autos 

ao Ministério Público para manifestação.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67603 Nr: 550-19.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saleone Damasceno Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc. Nomeio para defender os interesses do acusado Dr. Gilberto 

Machado Custódio. Diante da aceitação das condições acima elencadas, 

SUSPENDO O PROCESSO movido contra o acusado pelo prazo de 02 

(dois) anos, aguardando-se efetivo cumprimento das condições ora 

impostas, sob pena de revogação do benefício. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 61857 Nr: 1931-25.2010.811.0028

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariah Arges Oliva Ferrari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozires Oliva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BACALTCHUK - 

OAB:4404-A/MT, Vera Lúcia de Souza. - OAB:9364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 Vistos,

 Em consonância com a decisão já proferida em 31.08.2018, defiro o 

pedido para determinar que seja expedido ofício as instituição financeira, 

Banco Paulista S/A a fim de efetuar a abertura de conta para recebimento 

de valores em nome do espólio, devendo a administração da conta ser 

efetivada pelo inventariante enquanto não houver a partilha.

Quanto o requerimento de autorização para a inventariante celebrar 

contrato visando a recuperação ambiental do imóvel inventariado, o art. 

619, IV, do CPC prevê que:

 Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com 

autorização do juiz:

(...)

IV - fazer as despesas necessárias para a conservação e o 

melhoramento dos bens do espólio

Tendo em vista que o contrato visa o melhoramento do bem do espólio 

(recuperação ambiental do imóvel), intimem-se os interessados 

(inventariantes e sociedades empresárias envolvidas) para manifestarem 

em 5 dias.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 166375 Nr: 6186-45.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Santana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 166375

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação de auxilio doença por invalidez.

O autor requer a antecipação de tutela com o fim de que seja concedida a 

implantação do benefício, aduzindo que seu direito está devidamente 

demonstrado.

Nesse aspecto, artigo 300, do CPC/2015 prevê a possibilidade de 

antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

A antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja 

clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é 

titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro.

Contudo, não restou demonstrado nos autos a probabilidade do direito da 

requerente, mormente considerando que a prova da condição de 

incapacidade laborativa será colacionada também através de prova 

pericial em fase de instrução processual.

Assim, INDEFIRO a tutela antecipada com o fim de obtenção do benefício 

previdenciário de restabelecimento de auxilio doença com conversão em 

aposentadoria por invalidez.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 CITE-SE o requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, independente de 

manifestação, vistas ao autor.

Por se tratar de Ação de Concessão de Auxílio Doença ou Concessão de 

Aposentadoria por Invalidez, verifico que a demanda exige realização de 

perícia médica.

Assim, com fundamento nos princípios da celeridade, eficiência e 

economia processual, bem como nos termos do Ato Normativo 

1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, designo a designo a perícia médica para o 

dia 05 de Abril de 2019, às 09h50min a ser realizada nas dependências 

deste Fórum.

 Para tanto, nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, FIXANDO a 

quantia de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários periciais, nos 

termos da Resolução n.º 305/2014 do CJF.

O exame médico consistirá na averiguação da condição física da parte 

autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade 

segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, 

com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões 

colhidas.

O Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial.

O autor deverá se apresentar para realização da perícia portando todos 

os seus exames e os quesitos do juízo.

Como quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder:

 1) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID).

3) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

4) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

5) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar.

6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 
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exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) 

periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

8) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que 

acomete(m) o(a) periciado(a).

9) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

10) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou 

decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

11) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento 

ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da 

perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão.

12) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível 

afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade 

profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

13) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) 

periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para 

as atividades diárias? A partir de quando?

14) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos 

considerados para o presente ato médico pericial?

15) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de 

duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? 

O tratamento é oferecido pelo SUS?

16) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários 

para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a 

exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da 

incapacidade)?

17) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa.

18) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo.

Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF.

 Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico que o autor(a) era 

beneficiário do INSS, uma vez que ocorreu a cessação do benefício.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 97977 Nr: 1106-42.2014.811.0028

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilce Mary Leite, Municipio de Poconé -MT, 

Juliana Darque de Arruda Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Crema da Rocha - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN FRANCO SCORPIONI - 

OAB:12935, Alvaro Alexander de Oliveira - OAB:16.611/MT, Lucas 

Guimarães Rodrigues Gouveia - OAB:16928/MT

 Diante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, para tão somente condenar o MUNICÍPIO DE 

POCONÉ na obrigação de fazer de entregar 02 armários em perfeitas 

condições de uso, proceder o conserto da impressora entregue com 

defeito, providenciar sede para o Conselho Tutelar com instalações 

totalmente adequadas a utilização, em plenas condições de segurança, 

sem quaisquer danos elétricos, hidráulicos ou semelhantes, no prazo de 

60 (sessenta) dias, bem como proceder a elaboração da legislação 

municipal competente, em consonância com o art. 134 do ECA, no prazo 

de 120 (cento e vinte) dias, a contar do final do recesso parlamentar da 

Câmara dos Vereadores.Em caso de descumprimento, fixo multa diária em 

R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 

a ser revertida ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

Confirmo a liminar anteriormente concedida.Sem custas e honorários, em 

consonância com o art. 18 da Lei 7.347/85.P. I. C.Ciência ao Ministério 

Público.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 92224 Nr: 2143-41.2013.811.0028

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMM, AEVdAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, pela 

prática de ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 11, 

caput, da Lei nº 8.429/92 e, com fundamento no artigo 12, inciso III, do 

mesmo diploma lega, para CONDENAR ARLINDO MARCIO MORAES às 

seguintes sanções: i) perda da função pública eventualmente em exercício 

quando do cumprimento de sentença; ii) suspensão dos direitos políticos 

pelo prazo de 03 (três) anos a contar do transito em julgado; iii) pagamento 

de multa civil fixada em 05 (cinco) vezes o valor da remuneração 

percebida à época dos fatos como Prefeito Municipal, com correção 

monetária conforme tabelo do INPC, e juros de mora de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir da publicação da sentença;iv) a proibição de contratar 

com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou 

creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa 

jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos; No que 

tange ao requerido ANTÔNIO EDIO VAZ DE ALMEIDA ME, JULGO EXTINTO 

o processo ante ao reconhecimento da ilegitimidade passiva, nos termos 

do art. 485, VI do CPC.Sem custas e honorários, em consonância com o 

art. 18 da Lei 7.347/85.P. I. C.Ciência ao Ministério Público.Transitada em 

julgada esta sentença, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato 

Grosso, para as providências cabíveis, assim como lancem-se as 

informações junto ao cadastro nacional dos condenados por ato de 

improbidade administrativa do CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 38951 Nr: 3147-89.2008.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Comercial Investiment Trust do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oliveira & Leite LTDA, Luclécia Rondon Pereira 

Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BOSAIPO BUENO DE 

MORAES - OAB:14141, LARISSA DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - 

OAB:15923, Lubelia Ribeiro de Oliveira Hofling - OAB:73906/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 CÓDIGO: 38951

DESPACHO

VISTOS,

Tendo em vista que decorreu o prazo de pagamento voluntário, INTIME-SE 

o autor para manifestar-se e requerer o que entender de direito no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Intimem-se, cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 31087 Nr: 870-03.2008.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 31087
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DECISÃO

VISTOS,

Tendo em vista que o executado não apresentou embargos, conforme 

certificado à ref. 39, expeçam-se as necessárias RPV’s.

Após havendo requerimento, expeça-se alvará de levantamento de valor.

Cumpridas todas as determinações e nada mais sendo requerido, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 157938 Nr: 3349-17.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idione Maria Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE DE LIMA MARTINS - 

OAB:20818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 157938

DESPACHO

VISTOS,

Verifica-se a ausência do autor na perícia anteriormente designada. 

Considerando os princípios da economia processual, celeridade e 

eficiência, defiro o pedido de ref.12, REDESIGNO a perícia médica para o 

dia 01 de março de 2019, às 11h50min, a ser realizada nas dependências 

deste Fórum.

Consigne-se que a ausência do autor à perícia designada acarretará a 

improcedência da ação pela frustração da prova que lhe incumbia fazer 

do fato constitutivo do seu direito, quando da distribuição do respectivo 

ônus.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150210 Nr: 332-70.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Narciso Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iresolve Companhia Securitizadora de Creditos 

Financeiros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glauco Gomes Madureira - 

OAB:, Henrique José Parada Simão - OAB:221.386/SP

 “Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, para DECLARAR a 

inexigibilidade dos débitos descritos na inicial, bem como CONDENAR a 

Requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título 

de danos morais, com a devida correção monetária de acordo com o INPC 

a partir da sentença e a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a 

partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ”P.I.C.Transitada 

em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações 

de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118676 Nr: 674-52.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICACE ODETE SALLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA DAS NEVES E SILVA - 

OAB:18855/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 118676

DESPACHO

Vistos,

Conforme despacho de ref. 22, foi determinada a intimação das partes 

para, no prazo legal, especificarem as provas a serem produzidas em 

juízo.

Ocorre que, apesar da juntada da contestação de ref. 19, a Requerente 

não foi intimada para apresentação de impugnação à contestação, 

conforme dispõe o artigo 350 do CPC, sem embargo de o Requerido ter 

apresentado, na contestação, fato extintivo/impeditivo/modificativo do 

direito do autor.

Nesse sentido, CHAMO O FEITO a ordem para tornar nulo o despacho de 

ref. 22 e, conforme prescreve o artigo 350, caput, do CPC, determino a 

intimação da Requerente para apresentar impugnação à contestação no 

prazo legal, sob pena de extinção da ação, nos termos do artigo 485, III, do 

CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 103603 Nr: 2979-77.2014.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagem S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jocinei Vicente Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:128938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michelle Cristina Costa 

Rangel - OAB:6983/MT

 CÓDIGO: 103603

DECISÃO

Vistos,

O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

Procedam as alterações necessárias.

Intime-se os executados na forma do art.523 e art.525 do CPC a fim de 

que promova o integral cumprimento da sentença prolatada nos autos sob 

pena de incidência de multa nos termos do art.523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149076 Nr: 8453-24.2017.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massa Falida Alcopan Alcool do Pantanal Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Nogueira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE KRUGER DO 

NASCIMENTO - OAB:12216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS SOUZA DE BARROS 

- OAB:3947/MT

 Código: 149076

DESPACHO

Vistos,

Considerando a inexistência de questões preliminares, especifiquem as 

partes, de forma fundamentada, as provas que pretendem produzir, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão devendo, no mesmo prazo, 

depositar o rol de testemunhas caso haja interesse na produção de prova 

oral.

Após, certifique-se se necessário e façam os autos conclusos.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 128628 Nr: 3599-21.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cassiel Lucas Silva Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte autora do 

benefício do benefício assistencial ao deficiente desde o dia 24.09.2014 
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(data do indeferimento administrativo) observado prazo prescricional 

quinquenal devendo incidir sobre os valores: correção monetária pelo 

IPCA-E desde o ajuizamento da ação e juros conforme a remuneração da 

caderneta de poupança desde a citação, nos termos do RE 870947, 

julgamento em 20.09.2017/STF.Tendo em vista a presente decisão 

considerando que se trata de verba alimentar com fundamento no art. 300 

do CPC, DEFIRO a Tutela de urgência antecipada para que o INSS implante 

o benefício da autora em trinta dias sob pena de multa diária de R$ 200,00 

até o limite de R$ 20.000.00 (vinte mil reais).Condeno a parte requerida ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% 

(vinte por cento) (art.85, §3º, I do CPC/2015) do valor da condenação. 

Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento de custas, nos termos do 

Enunciado 178 do STJ.Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista que o direito controvertido 

não excede a 1000 (mil) salários mínimos, art. 496, § 3º, I do CPC/2015.A 

teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta 

sentença:1.Nome do Segurado: CASSIEL LUCAS SILVA 

SIQUEIRA2.Benefício concedido: Amparo Social ao Deficiente3.Data do 

início do benefício: 24.09.20144.Renda mensal inicial: 01 Salário 

Mínimo.5.Data início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença 

(caso ainda não tenha sido implantado).P.I.C.Transitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 136404 Nr: 2521-55.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DE PAULA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RELINDES GOMES DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:16471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT

 A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

1. Não havendo requerimento de diligências, DECLARO encerrada a 

instrução.

2. Vistas sucessivas para alegações finais.

3. Após, CONCLUSOS para sentença.

4. CUMPRA-SE.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

 KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 141791 Nr: 4854-77.2017.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAdS, TFAPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:3009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo de ref.19 e, consequentemente JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no 

artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil.P.I.C.Transitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 49196 Nr: 2268-48.2009.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHdSC, Viviane Cristina da Silva Lemes de Campos, 

Rosangela Aparecida Nunes da Silva, IVSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Reis Lemes de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEVANISIO ALVES 

PRESENTINO JUNIOR - OAB:10953/MT

 CÓDIGO: 49196

SENTENÇA

VISTOS EM CORREIÇÃO,

As partes compuseram acordo amigavelmente e postulam a homologação 

do mesmo (ref.141).

É o relatório.

Decido.

Cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes 

divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem 

concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.

Preconiza o artigo 139, incisos II e V do Código de Processo Civil que o juiz 

velará pela rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das 

partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será decidido com 

resolução do mérito.

 Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo juiz, 

que atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação.

Assim, a homologação do acordo pelo magistrado possui o condão de 

atribuir validade de decisão judicial ao acordo, sendo que o juiz somente 

procederá a esse ato quando entender que a forma em que o acordo foi 

realizado pelas partes, atende não somente à legislação pertinente ao 

caso, como, também, seu senso de justiça.

A livre manifestação da vontade das partes em encerrar o litígio tem que 

ser respeitada pelo julgador, não podendo sofrer interferência indevida já 

que a este, salvo nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe apenas 

averiguar o aspecto formal do ato e, se resguardado pela legalidade, 

ratificá-lo.

Desta forma, verificada a presença dos requisitos legais a validar o 

acordo, o juiz o homologará, não havendo se falar em qualquer nulidade 

do ato, quando não se vislumbre prejuízo para as partes.

Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo de ref. 21 e, consequentemente JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no 

artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil.

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 99243 Nr: 1544-68.2014.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Odineia Soares Santiago, CSMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odamil Marques da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gonçalbert Torres de Paula - 

OAB:5339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12.003-MT

 CÓDIGO: 99243

SENTENÇA

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de ação de execução de alimentos proposta por CIBELE SOARES 

MARQUES DA SILVA representado por sua genitora MARIA ODINEIA 

SOARES SANTIAGO em face de ODAMIL MARQUES DA SILVA.

O executado requer a extinção do processo tendo em vista o pagamento 

das verbas alimentícias em atraso (ref. 37).

É a síntese.

Decido.

Vislumbrando que o exequente trouxe aos autos declaração informando 

que o executado cumpriu com a obrigação e quitou o débito, o pedido 

merece acolhimento.

Sendo assim, com fundamento no artigo 924, II do NCPC, JULGO EXTINTA 

por sentença a presente execução, em face ao cumprimento da 

obrigação.

CONDENO a parte Executada ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 
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da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do NCPC.

P.R.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137029 Nr: 2805-63.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liercio Inocencio de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRDU SPE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODILA ZORZI - OAB:8619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO NISHIYAMA - 

OAB:12919, João Carlos Polisel - OAB:12909/MT, Ludmila Antonia 

da Silva Leal - OAB:18723

 Intimar parte requerida para no prazo legal apresentar as contrarrazões 

ao recurso de ref.57

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160973 Nr: 4560-88.2018.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NB, IBD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964, Gustavo Cantarelli - OAB:11964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora nos termos do § 3º do art.334 do CPC, da 

decisão de ref. 10, bem como da audiência de Conciliação designada para 

o dia 23/01/2019, às 09:20 horas, no Edifício do Fórum - Poconé/MT e, da 

Carta Precatória expedida nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 141791 Nr: 4854-77.2017.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAdS, TFAPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:3009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 Considerando a decisão de referência nº 4, designa-se audiência de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, a qual 

ocorrerá no dia 27 de março de 2018, às 08:00 horas.

 Encaminho à Secretária para as demais providências.

 Maxsuélen da Silva Moreira

Conciliadora

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100833 Nr: 2051-29.2014.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha de Jesus Silva, Zenaide Gomes de Souza, 

Rita Norberta da Silva, Olivia Maria Cunha de Jesus, Regina Rodrigues 

Araujo de Amorim, Sandra Cleia Correa, Nilza de Campo Silva, Maria 

Catarina Lemes de Oliveira, Maria Aparecida Ferreira, Maria Lucia de Paula 

Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:136173

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 Intimar as partes para no prazo legal manifestar sobre a juntada de ref.81

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37810 Nr: 2872-43.2008.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Luzia da Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilcecleide Fátima de Oliveira 

Magalhaes - OAB:6.607, Mauricio Bueno Magalhães - OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Cordeiro Uchoa 

Florencio-Procuradora Federal - OAB:1585256

 Intimar parte autora da juntada de ofício de ref.144

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73449 Nr: 2113-74.2011.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matilda dos Santos Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Antônio Siqueira Campos 

- OAB:3.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias efetue 

o pagamento de R$ 132,00, correspondente a 2% sobre o valor da causa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140940 Nr: 4503-07.2017.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Pereira Leite de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, para manifestar sobre a impugnação de ref. 

50, apresentada pela parte Executada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151827 Nr: 985-72.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosinéia Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, apresentado pela parte requerida INSS - ref. 29.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110405 Nr: 1719-28.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nivaldo Leite da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 Intimar as partes do retorno dos autos e para no prazo legal manifestar

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79302 Nr: 1242-10.2012.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Graciele Escolástica Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Gomes Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joedil Marciano Pires da 

Silva - OAB:10.229-MT

 INTIMANDO o advogado, Dr. WILLIAN NASCIMENTO FONSECA, nos 

termos do artigo 431, da CNGC - Cobrança de Autos, para no prazo de 03 

(três) dias, DEVOLVER em cartório os presentes autos, que se encontra 

com carga vencida, sob pena de Busca e Apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83003 Nr: 2183-57.2012.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicera da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO o advogado da parte requerente, Dr. JOSÉ ANTONIO 

SALDANHA POMPEU CARDOSO, nos termos do artigo 431, da CNGC - 

Cobrança de Autos, para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em 

cartório os presentes autos, que se encontra com carga vencida, sob 

pena de Busca e Apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134970 Nr: 1923-04.2017.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleiton Cesar Vaz Guimarães, LUIS 

FERNANDO SAWAMURA DE SIQUEIRA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:12198-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar da juntada de ref. 60

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4881 Nr: 587-87.2002.811.0028

 AÇÃO: Suspensão de Execução de Sentença->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renelson Franco dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sadia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilcecleide Fátima de Oliveira 

Magalhaes - OAB:6.607, Mauricio Bueno Magalhães - OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Francisco de 

Melo Franco - OAB:15.542-A/MT, Guilherme Ribeiro Martins - 

OAB:169.941/SP, SALOLI PAZ GALBIATI - OAB:17308/MT

 INTIMANDO a advogada da parte autora, Dra. GILCICLEIDE FÁTIMA DE 

OLIVEIRA MAGALHÃES, nos termos do artigo 431, da CNGC - Cobrança 

de Autos, para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os 

presentes autos, que se encontra com carga vencida, sob pena de Busca 

e Apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 680 Nr: 6-53.1994.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agricola dos Prod de Cana de 

Poconé na pessoa do Sr RODOLGO G. SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Marçal Mendonça - 

Proc. Federal do INSS - OAB:3.247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Roberto Costa 

Marques - OAB:2818

 INTIMANDO o advogado da parte executada, Dr. CÁSSIO ROBERTO 

COSTA MARQUES, nos termos do artigo 431, da CNGC - Cobrança de 

Autos, para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os 

presentes autos, que se encontra com carga vencida, sob pena de Busca 

e Apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4300 Nr: 18-04.1993.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agricola dos Prod de Cana de 

Poconé na pessoa do Sr RODOLGO G. SILVA, Cristóvão Afonso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza da Cunha 

Cavalcanti - OAB:6847/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:9.749 B

 INTIMANDO o advogado da parte executada, Dr. CÁSSIO ROBERTO 

COSTA MARQUES, nos termos do artigo 431, da CNGC - Cobrança de 

Autos, para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os 

presentes autos, que se encontra com carga vencida, sob pena de Busca 

e Apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2710 Nr: 647-31.2000.811.0028

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heloisa Helena Nunes da Costa, Sandra Conceição de 

Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusto Ademar de Pinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAMIR LUIZ BRENNER - 

OAB:11326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO o advogado Dr. NAMIR LUIZ BRENNER, nos termos do artigo 

431, da CNGC - Cobrança de Autos, para no prazo de 03 (três) dias, 

DEVOLVER em cartório os presentes autos, que se encontra com carga 

vencida, sob pena de Busca e Apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104136 Nr: 3216-14.2014.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJdO, OdT, FSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Sortica de Lima - 

OAB:7485/MT, Jander Tadashi Babata - OAB:12.003-MT, Joedil 

Marciano Pires da Silva - OAB:10.229-MT

 Intimar advogados do denunciados da juntada de ofício de ref.69

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94613 Nr: 20-36.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gonçalina Silva Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Alexander de Oliveira - 

OAB:16.611/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8.184-A/MT

 Intimar as partes para no prazo legal manifestar sobre a juntada de 

honorários pericial
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148495 Nr: 8185-67.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU CONRRADO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar as partes da juntada do relatório social de ref.44

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA 070/2018 - DF

 O Doutor Daniel de Sousa Campos, Juiz de Direito e Diretor do Foro desta 

Comarca de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora EVANEIDE MARTINS DE FREITAS DO AMARAL, 

matrícula 35823, Técnico Judiciário - PTJ, para exercer a função de Gestor 

Judiciário Substituto da Terceira Vara desta Comarca, nos período s 

compreendido entre 12.12.2018 a 21.12.2018 e 07/01/2019 a 16 /01/2019, 

ante o usufruto de ferias do servidor ALEXSANDRO CARVALHO, 

matrícula 34640, Analista Judiciário.

 Publique-se.

 Registre-se. Cumpra-se.

 Porto Alegre do Norte, 10 de novembro de 2018

 Daniel de Sousa Campos

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 069/2018-DF

O Dr. Daniel de Sousa Campos, MM. Juiz de Direito e Diretor do

Foto desta Comarca de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor MAYKON DE LIMA BESSA, matrícula 34639, Técnico 

Judiciário - PTJ, para exercer a função de Gestor Geral de 1ª Entrância 

(FC), desta Comarca, no período compreendido entre 26.12.2018 a 

14.01.2019, ante o usufruto de férias do servidor USLEI ALVES DE LIMA, 

matrícula 14010, Distribuidor Judicial, ocupante da função de confiança 

ora substituída.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Porto Alegre do Norte/MT, 13 de dezembro de 2018.

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA 070/2018 - DF

 O Doutor Daniel de Sousa Campos, Juiz de Direito e Diretor do Foro desta 

Comarca de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora EVANEIDE MARTINS DE FREITAS DO AMARAL, 

matrícula 35823, Técnico Judiciário - PTJ, para exercer a função de Gestor 

Judiciário Substituto da Terceira Vara desta Comarca, nos períodos 

compreendido entre 12.12.2018 a 21.12.2018 e 07/01/2019 a 16/01/2019, 

ante o usufruto de ferias do servidor ALEXSANDRO CARVALHO, 

matrícula 34640, Analista Judiciário.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Porto Alegre do Norte, 10 de novembro de 2018

 Daniel de Sousa Campos

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007623-77.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO (LITISCONSORTE)

MARIA EUGENIA ZAIDEN MARTINS VIEIRA CARVALHO (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1007623-77.2018.8.11.0037. 

LITISCONSORTE: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A 

LITISCONSORTE: GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO, MARIA 

EUGENIA ZAIDEN MARTINS VIEIRA CARVALHO Cumpra-se conforme 

deprecado. Após, devolva-se com os cumprimentos e as baixas 

necessárias. Às Providências.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001202-05.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ OTAVIO DE SOUZA JORDAO EMERENCIANO OAB - PE30762 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ PEREIRA DE PAULA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001202-05.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE DE ASSIS REQUERIDO: JOSÉ PEREIRA DE 

PAULA NETO Recolhido as custas, cumpra-se conforme deprecado. 

Após, devolva-se com os cumprimentos e as baixas necessárias. Às 

Providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001423-85.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE DE FATIMA COSTA E SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001423-85.2018.8.11.0059. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: VALDETE DE FATIMA COSTA E SILVA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE 

CANABRAVA DO NORTE VALDETE DE FÁTIMA SILVA ajuizou ação de 

cobrança em face do MUNICÍPIO DE CANABRAVA DO NORTE/MT, ambos 

qualificados nos autos. Aduz a parte autora que laborava no município 

requerido de forma contratual, a qual exercia a profissão de professora 

pelos períodos de 14.03.2016 à 20.12.2016. Contudo, com o fim do 

contrato, a requerente alega não ter recebido as verbas indenizatórias 

devidas. Ademais, segundo a requerente, a municipalidade afirma ter 

arcado com sua obrigação, porém, através de extrato bancário, a autora 

reitera que não recebeu a quantia que lhe é de direito, após, a rescisão 

contratual. Com a inicial vieram os documentos de fls. 02/105. É o relatório. 

Decido. Nos termos do art. 334, do NCPC, cite-se o requerido e intime-se a 

requerente para a audiência de conciliação no dia 30 de janeiro de 2019, 

às 18h00mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso), consignando que 

o prazo de 15 dias para apresentação de contestação iniciará a partir da 

data da referida audiência (art. 335, I, do NCPC). Defiro a parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do NCPC, 

ressalvando a possibilidade de revogação. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000917-12.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA MENDES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS ALMEIDA GUERRA OAB - MT23483/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000917-12.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: MARIA ANTONIA MENDES RODRIGUES REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Em que pese à 

juntada retro, extrai-se que foi juntado nos autos, tão somente, o 

comprovante de endereço da parte autora. Desse modo, a decisão de 

emenda a inicial foi cumprida parcialmente, visto que ficou pendente o 

indeferimento administrativo. Assim sendo, determino a intimação da parte 

autora, por intermédio do advogado, para, no prazo de 15(quinze) dias, 

emendar a inicial a fim anexar aos autos o indeferimento administrativo, 

sob pena de ser cancelada a distribuição do feito (art. 99, § 2º e art. 290, 

ambos do NCPC ). Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000993-36.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

N. D. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELLEN BEATRIZ FERREIRA GALVAO SILVA OAB - GO22284 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. R. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1000993-36.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): NEUZA DIVINA FERNANDES RÉU: SANDY RODRIGUES DA 

SILVA Trata-se de ação de sobrepartilha de bens não relacionados em 

divórcio consensual cumulado com pedido de indenização por lucros 

cessantes proposta por Neuza Divina Fernandes em desfavor de Sandy 

Rodrigues da Silva, já qualificados nos autos. Na decisão retro, foi 

determinada a intimação da parte autora para emendar a inicial, a fim de 

sanar algumas irregularidades no feito. Em seguida, juntou documentos e, 

após, requereu a desistência do feito. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. Analisados os autos e considerando-se a desistência da 

parte autora, homologo-a e determino a extinção do presente feito, sem 

resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do 

NCPC. Custas pela parte requerente. Sem honorários. Com o trânsito em 

julgado, arquivem-se estes autos. P. R. I.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007623-77.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO (LITISCONSORTE)

MARIA EUGENIA ZAIDEN MARTINS VIEIRA CARVALHO (LITISCONSORTE)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 

56/2007, impulsiono a intimação da parte autora por meio de seu 

advogado, para providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de 

Justiça, no valor de R$ 1.758,30 (mil setecentos e cinquenta e oito reais e 

trinta centavos), para cumprimento do mandado supra, a ser expedido nos 

autos, sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco centavos), o km 

percorrido, conforme portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo o 

referido valor ser pago mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal 

de Justiça deste Estado de Mato Grosso, na Central de Pagamento de 

Diligências - CPD, regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo 

ser enviado recibo de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou 

através de petição, CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001409-04.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DE SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001409-04.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: DANIEL DE SOUZA SANTOS Nos termos dos artigos 320 e 

321 do NCPC, determino a intimação da parte autora, por intermédio do 

advogado para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial a fim de comprovar 

a mora, uma vez que a notificação extrajudicial não foi entregue no 

endereço do demandado, sob pena de extinção. Decorrido o lapso 

temporal acima, certifique-se e retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001410-86.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEEDS BRASIL LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL SEBASTIAO BERNARDIS (EXECUTADO)

SUZANA APARECIDA KOTOVSKI (EXECUTADO)

BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP (EXECUTADO)

DIRCEU OSTROSKI (EXECUTADO)

ANDERSON MANTELLI (EXECUTADO)

ELIANE FELIPE BERNARDIS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Nos autos e termos da Legislação vigente e do provimento nº. 

56/2007, impulsiono os autos para, intimar a parte autora, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 338,30 (trezentos e trinta e oito reais e trinta centavos), para 

cumprimento do mandado, sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco 

centavos), o km percorrido, conforme portaria 16/2010, e provimento 

04/2015, devendo o referido valor ser pago mediante Guia a ser emetida 

pela Central de Pagamento de Diligências - CPD (site do Tribunal de Justiça 

deste Estado de Mato Grosso), regulamentada pelo Provimento 

07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo de depósito através do fone/fax 

(66) 3569-1216 ou através de petição, CNPJ do Fórum nº 

04.056.801/0001-20.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001410-86.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEEDS BRASIL LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL SEBASTIAO BERNARDIS (EXECUTADO)

SUZANA APARECIDA KOTOVSKI (EXECUTADO)

BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP (EXECUTADO)

DIRCEU OSTROSKI (EXECUTADO)

ANDERSON MANTELLI (EXECUTADO)

ELIANE FELIPE BERNARDIS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora por meio de seu advogado, para 

providenciar o pagamento das custas para distribuição da carta precatória 

a ser expedida nestes autos, e enviada ao Juízo das Comarcas de 

Canarana/MT e Querência/MT, ou compareça na secretaria da 1ª Vara 

para retirar as precatórias supra e tomar as devidas providências para 

sua distribuição.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 74844 Nr: 5606-87.2016.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacilene Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKELINE SOUSA E SILVA 

CONDÃO MILHOMEM - OAB:21104/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte autora apresentou cumprimento de sentença (ref.71), 
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oportunidade em que juntou o cálculo dos valores devidos.

Intimado para impugnar, o INSS concordou com o cálculo apresentado 

(ref.81).

Desse modo, HOMOLOGO o cálculo de ref. 71 e determino a expedição do 

competente RPV.

 Com a vinda do pagamento, proceda-se à conclusão dos autos para 

extinção do feito e expedição de alvará para liquidação.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001409-04.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DE SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001409-04.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: DANIEL DE SOUZA SANTOS Nos termos dos artigos 320 e 

321 do NCPC, determino a intimação da parte autora, por intermédio do 

advogado para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial a fim de comprovar 

a mora, uma vez que a notificação extrajudicial não foi entregue no 

endereço do demandado, sob pena de extinção. Decorrido o lapso 

temporal acima, certifique-se e retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000917-12.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA MENDES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS ALMEIDA GUERRA OAB - MT23483/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000917-12.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: MARIA ANTONIA MENDES RODRIGUES REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Em que pese à 

juntada retro, extrai-se que foi juntado nos autos, tão somente, o 

comprovante de endereço da parte autora. Desse modo, a decisão de 

emenda a inicial foi cumprida parcialmente, visto que ficou pendente o 

indeferimento administrativo. Assim sendo, determino a intimação da parte 

autora, por intermédio do advogado, para, no prazo de 15(quinze) dias, 

emendar a inicial a fim anexar aos autos o indeferimento administrativo, 

sob pena de ser cancelada a distribuição do feito (art. 99, § 2º e art. 290, 

ambos do NCPC ). Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001053-09.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO PEREIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora por meio de seu advogado, para no 

prazo legal, apresentar impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001069-60.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO PINTO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora por meio de seu advogado, para no 

prazo legal, apresentar impugnação à contestação.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010163-15.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE SALES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIRA MORAES DE MIRANDA OAB - MT0020050A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. ISRAEL - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010163-15.2015.8.11.0059. REQUERENTE: LUCINEIDE SALES DA SILVA 

REQUERIDO: A. ISRAEL - EPP Conforme AR em anexo, a parte requerida 

não foi encontrada no endereço informado na inicial, razão pela qual 

determino a intimação da parte autora para, no prazo de 05 dias, fornecer 

novo endereço do requerido, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96055 Nr: 360-42.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LAdS, LFSdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GABRIEL REGIS DE 

ALMEIDA - OAB:36973

 Retifico a decisão posta na referência 42 para determinar que o réu 

apenas seja intimado para comparecimento à audiência e que sua 

intimação se dê apenas pela publicação desta e daquela decisão no Dje 

posto que ele foi citado e compareceu aos autos mediante advogado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 83397 Nr: 5103-32.2017.811.0059

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hermino Cabral Vieira Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo de Souza Dias Filho, Nadir Aparecida 

Modolo de Souza Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS XAVIER 

FILHO - OAB:14543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Hermann 

Ramos - OAB:8855

 Fixo prazo de 15 dias para que a parte autora manifeste-se quanto às 

alegações contidas na petição posta na referência 67.

NO CASO DE NADA SER DITO OU NO CASO DE A MANIFESTAÇÃO 

DEMONSTRAR QUE O ACORDO NÃO FOI FINALIZADO, Autorizo, desde já, 
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o imediato cumprimento do madado de imissão na posse, nos mesmos 

moldes já decidido na referência 57 dos autos código 87344 apenso.

Em relação à citação dos confinantes, inclusive do Estado de Mato Grosso 

(referência 68), aguarde-se novas deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 83788 Nr: 5361-42.2017.811.0059

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ruis Policarpo Tenoro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hayla dos Santos Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fixo prazo de 15 dias para que a parte autora promova a citação do réu 

considerando os termos da certidão lavrada pelo senhor oficial de justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96055 Nr: 360-42.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LAdS, LFSdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GABRIEL REGIS DE 

ALMEIDA - OAB:36973

 Compulsando o caderno processual verifica-se que que foi designada 

audiência para o dia 07 de dezembro de 2018, entrementes, em atenção à 

Portaria 068/2018- DF, constata-se que a data aprazada se trata de 

feriado municipal, restando suspenso o expediente no âmbito do Poder 

Judiciário desta Comarca no dia 0712/2018, sexta-feira.

Ante o exposto, designo audiência de conciliação, nos moldes do artigo 

334 do Código de Processo Civil, para o dia 26 de março de 2019, às 

13h00min, horário oficial do Estado de Mato Grosso.

Cite-se e intime-se o réu pra comparecimento à audiência e, se restar 

frustrada a conciliação, ficará intimado também para apresentar defesa no 

prazo de 15 (quinze) dias a partir do dia útil seguinte à audiência.

 Cumpra-se com a máxima urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 64866 Nr: 1275-62.2016.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armando Martins da Silva Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO 

BITTENCOURT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Martins da Silva Neto 

- OAB:17974 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Rodrigues Caldas 

- OAB:113.756 RJ, NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ - 

OAB:18020/B, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:13100

 Indefiro a concessão de nova ordem de bloqueio, eis que, ao conceder 

liminar no Agravo de Instrumento, a Instância Superior ressaltou que a 

causa da suspensão do levantamento seria uma dita questionável 

aplicação da multa. Nestes termos, o que está sob a jurisdição agora do 

Tribunal é se é ou não devida a execução da multa.

Por causa disso, inviável a renovação da ordem de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 57560 Nr: 1864-88.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Antonio Peres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianatan Ferreira Jorge - 

OAB:18699/O, Jodacy Gaspar Dantas - OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Promova a Secretaria deste Juízo os atos necessários para readequação 

do pagamento da parte exequente, de acordo com renúncia do valor 

excedente apresentada pelo credor.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 98731 Nr: 1886-44.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDPDS, VPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCdSR, JPDQDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GABRIEL REGIS DE 

ALMEIDA - OAB:36973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Frank Sinara Resende de 

Oliveira - OAB:20245/0 - MT

 Fixo prazo de 15 dias para que as partes manifestem-se quanto à 

pretensão de produção de outras provas.

Se houver interesse em produção de prova técnica, poderão as partes 

indicar assistente técnico e formular quesitos, sob o risco de preclusão.

Se houver interesse na produção de prova testemunhal, deverão ser 

observados os artigos 455 e seguintes do Código de Processo Civil, sob o 

risco de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 20759 Nr: 2007-83.2010.811.0049

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Marcos Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria - Geral Federal - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tratam os autos de ação de execução fiscal.

Compulsados dos autos, verifica-se ausência de pagamento e ou 

nomeação de bens à penhora.

Instada a manifesta-se, o exequente requereu a inscrição do nome do 

executado no cadastro de inadimplentes, por meio do Sistema 

SERASAJUD.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Defiro o pedido, eis que o exequente esgotou os meios de tentativa de 

penhora de bens.

Por conseguinte, deverá a Secretaria Judicial expedir ofício ao Serasa e 

SPC, com fulcro no artigo 782, § 3°, § 4°, do Novo Código de Processo Civil 

e, na sequência, intimar o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias manifeste-se em prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65777 Nr: 1632-42.2016.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAADJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Louredo da Silva - 

OAB:14326-B/MT

 Impulsiono os autos a fim de INTIMAR A PARTE AUTORA, para que, 

compareça ao Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, secretaria 

da 2ª vara, para retirada da Certidão de Casamento Averbada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96564 Nr: 672-18.2018.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joao Valdevino Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 
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OAB:18699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em prosseguimento, nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, tem o INSS o prazo de 30 (trinta) dias para, se quiser, impugnar o 

cumprimento da sentença pretendido pela parte autora, podendo, nos 

próprios autos, apresentar impugnação.

Efetive-se a intimação ora determinada por remessa dos autos.

Oportunamente, tornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 13115 Nr: 1628-83.2008.811.0059

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Santana de Andrade, vulgo "Kung Fu"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gaspar Domingos Lazari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alacir Candido Pereira Junior - 

OAB:11.732 - GO, Michelly Cristine da Silva Andrade - 

OAB:20910-E/GO, Sebastião de Bastos Gomes Filho - 

OAB:14769/GO, Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:6078 - MT

 Indefiro a penhora sobre o bem imóvel indicado porque foi vendido ao 

executado em política de assentamento, com cláusula resolutiva de 

domínio e declarado inalienável pelo outorgante.

Fixo o prazo de 15 dias para que a parte exequente promova o 

prosseguimento do feito.

Nada sendo requerido, arquivem-se os autos na condição de findo.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 84593 Nr: 5846-42.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Anibal Silva de Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O

 Apresentada a resposta escrita, pela defesa constituída, dativa ou 

Defensoria Pública, os autos seguem à conclusão do juiz para exame de 

eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CPP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente; e) provada a inexistência do fato 

(Art.415, I, do CPP); f) provado não ser ele autor ou partícipe do fato 

(Art.415, II, do CPP).

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de maio de 

2019, às 12h00min (horário oficial do Estado de Mato Grosso), devendo 

constar do mandado que o interrogatório será realizado após a oitiva das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as alegações 

finais oferecidas na mesma solenidade.

 Por fim, considerando a juntada de procuração, habilite-se o causídico 

nestes autos, a fim de receber as devidas intimações.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 60130 Nr: 3376-09.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Galdino dos Santos, Lucas Silva de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Roger dos Santos Lopes - 

OAB:17379/MT, Tiago da Silva Machado - OAB:17908 - MT

 Defiro o pedido ministerial retro (ref. 141).

Assim sendo, HOMOLOGO a desistência das testemunhas Rubens Correia 

dos Santos e Ana Lúcia Moreira dos Santos.

Quanto à testemunha Caio Vincíus de Campos e Silva, expeça-se carta 

precatória à Comarca de Várze Grande, atentando-se, todavia, à 

informação apresentada pelo Paquert.

Por fim, considerando que a testemunha Herik Monteiro não foi inquirida, 

designo audiência para o dia 22 de maio de 2019, às 16h50min (horário 

oficial do Estado de Mato Grosso), devendo ser oficiado requisitando a 

testemunha.

Intimem-se os réus.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 77217 Nr: 1234-61.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Junior Dias Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Talita Santana Costa - 

OAB:19324- MG

 Para fins de readequação de pauta, redesigno a audiência, anteriormente 

designada, para o dia 12 de junho de 2019, às 12h00min (horário oficial do 

Estado de Mato Grosso).

Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 62782 Nr: 446-81.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Soares de Souza, Vilmar Lourenço 

Neto vulgo " Boa Vida"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 DECISÃO

Homologo a desistência da oitiva da vítima Tadeu da Silva Yoshida.

 Com o retorno da carta precatória devidamente cumprida, declaro 

encerrada a instrução criminal.

 Abra-se vista aos sujeitos processuais para, no prazo de 05 dias, 

sucessivamente, apresentarem alegações finais.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 107024 Nr: 6584-93.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilcimar Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 Em razão do Ofício n. 166/2018 (ref. 106), nomeio o advogado Nelton 

Schwingel, OAB/MT n. 14.175- A, para patrocinar a defesa do acusado 

durante toda a instrução processual, bem como para ter ciência da 

Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca, designada 

para o dia 31 de janeiro de 2019, às 08h00min (horário oficial de Cuiabá).

Intime-se, COM URGÊNCIA, o advogado nomeado.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos
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 Cod. Proc.: 107024 Nr: 6584-93.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilcimar Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 DECISÃO

Considerando oficio em anexo, redesigno audiência de instrução e 

julgamento para o dia 04 de Outubro de 2018, às 12h30mim (horário oficial 

de MT).

 Ficam intimados as testemunhas Robson Dias Rodrigues, José Ribamar 

Gomes da Silva, Washigton Gomes da Silva.

 Por fim, oficie-se requisitando a escolta do réu. O IPC Ulisses Cabral de 

Araújo foi intimado via telefone. Cientifique-se o MPE e à Defensoria 

Pública.

Cumpra-se.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 72/2018-PGA

O Doutor RAFAEL DEPRA PANICHELLA, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Porto dos Gaúchos, Estado de Mato Grosso, e uso de 

suas atribuições legais, etc...

RESOLVE:

DESIGNAR, o servidor MAURICIO CASALI, Auxiliar Judiciário, matrícula nº 

1476, para responder cumulativamente ao seu cargo a função de 

Distribuidor Judicial, durante as férias do titular José Carlos de Sousa no 

período de 07/01 a 05/02 /2019.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Porto dos Gaúchos/MT, 12 de dezembro de 2018

 RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000193-31.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

SAMOBRIL RECUPERADORA DE MAQUINAS - EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KRIEGER INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Recebo a presente missiva precatória, uma vez que, de acordo 

com os requisitos legais do artigo 260 do NCPC. Faça-se, pois, as 

diligências necessárias, podendo a segunda via ou sua cópia servir de 

mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo Deprecante todos 

os dados pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, se for o caso, os 

documentos faltantes, tudo de acordo com o estabelecido na CNGC/MT, 

Capítulo VII, Seção 3. Cite-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Após, devolva-se a presente missiva ao juízo 

deprecante com nossas homenagens. Rafael Depra Panichella Juiz de 

Direito em Cumulação.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000194-16.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO DE ABREU OAB - MT20720/B 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELINGTTON ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos. Recebo a presente missiva precatória, uma vez que, de acordo 

com os requisitos legais do artigo 260 do NCPC. Faça-se, pois, as 

diligências necessárias, podendo a segunda via ou sua cópia servir de 

mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo Deprecante todos 

os dados pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, se for o caso, os 

documentos faltantes, tudo de acordo com o estabelecido na CNGC/MT, 

Capítulo VII, Seção 3. Cite-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Após, devolva-se a presente missiva ao juízo 

deprecante com nossas homenagens. Às providências. Rafael Depra 

Panichella Juiz de Direito em Cumulação

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 88 Nr: 8-74.1999.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.M. Madeiras Ltda., Adão Ernesto de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/PR-56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 CERTIFICO, diante do lapso temporal, a INTIMAÇÃO do exequente a 

informar nos autos o cumprimento da carta precatória expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27883 Nr: 219-17.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados 

do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Rosa de Oliveira, Patricia Barreto Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12,809-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO a INTIMAÇÃO do exequente a informar nos autos o 

cumprimento da carta precatória expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36324 Nr: 1741-45.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nildo Lemke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o requerente na pessoa de seus advogados para querendo 

manifestar-se no prazo legal acerca do expediente juntado na ref. 101.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27172 Nr: 1296-95.2015.811.0019

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FCdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sílvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12.854/B MT

 Considerando a juntada da carta precatória com estudo social, e em 

cumprimento ao tópico final da decisão de Ref. 158, promovo a 

INTIMAÇÃO do requerente, na pessoa do advogado, para apresentação 

dos memoriais finais, no prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20315 Nr: 580-73.2012.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. S. Indústria e Comércio de Madeiras 

Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadson Gomes Maciel - 

OAB:18.714-E OAB/MT, Jessica Edwirges Nogueira Ribeiro - 

OAB:18.441 OAB/MT, Luiz Henrique Reis da Silva - OAB:19.466 

OAB/MT, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:21593-A, Marcelo 

Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT, MICHELLY DIAS MASSONI - 

OAB:15458, Renan Nadaf Gusmão - OAB:16284/MT, Willian Hideki 

Yamamura - OAB:17.564 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o fim da suspensão INTIMO o exequente na pessoa de 

seus advogados para manifestarem e requerer o que de direito no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 843 Nr: 5-08.1988.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Aparecido Caprio, Aquiles dos 

Santos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a Intimação do Exequente, na pessoa do advogado, para juntar 

aos autos, informações acerca do cumprimernto da carta precatória 

distribuida por ele, no Juízo deprecado, conforme informação as fls. 

422/424.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22404 Nr: 431-09.2014.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estradão Auto Posto Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anaua Resíduos de Madeiras Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a INTIMAÇÃO do exequente, na pessoa do advogado, para 

manifestar e requerer o que for de interesse, considerando o decurso do 

prazo da suspensão do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24651 Nr: 367-62.2015.811.0019

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Johnny Claiton Amorim Valerio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivete Fátima Zini Panstein

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - 

OAB:5053/B, José dos Santos Neto - OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Paulo de Souza - 

OAB:, Joaquim Pereira da Silva - OAB:3.036 MT, Lucivaldo Alves 

Menezes - OAB:4.271 MT, Moacir Almeida Freitas - OAB:727/MT, 

Raquel Calmon Freitas Costa - OAB:MT12.368 B, Valmir Fogaça dos 

Santos - OAB:5671-A/MT, Zélia Ivete Michelon - OAB:23.733/0

 Considerando o decurso de 09 (nove) meses da expedição das cartas 

precatórias para as Comarcas de Cuiabá-MT e Tangará da Serra-MT., 

deprecando a oitiva das testemunhas do autor Francisco José de Sousa, 

e Elton Luiz Gobbi, INTIMO o requerente, na pessoa do advogado, para as 

providências, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010044-77.2015.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAURI MARTINS MOREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

SENTENÇA Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico o bloqueio via 

BACENJUD do valor executado, consoante comprovante aportado aos 

autos (id 11513027). Instada a se manifestar, a autora pugnou pelo 

levantamento dos valores, informando a conta para transferência (id 

16033200) Considerando que o valor depositado nos autos satisfaz 

integralmente o débito perseguido na presente execução, resta-me 

extinguir o feito, ante a satisfação da obrigação. “Ex positis”, DECLARO 

EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Sem prejuízo, considerando a certidão de id 

16033200, DEFIRO a expedição de alvará judicial para levantamento dos 

valores depositados em favor do exequente, assim, EXPEÇA-SE alvará e 

em seguida seja transferido o referido valor a conta indicada nos autos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Rafael Depra Panichella 

Juiz de Direito em Cumulação

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146068 Nr: 2571-80.2018.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Minsitério Público Federal do Estado de São Paulo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Jorge Bittencourt da Silva, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maurício Dorneles Cândia 

Junior - OAB:OAB/MS 9930

 Vistos.

Para o cumprimento do ato deprecado DESIGNO audiência para 

interrogatório do réu FERNANDO JORGE BITENCOURT DA SILVA para o 

dia 13 de Dezembro de 2018, às 15h30min. (Horário Oficial do Estado de 

Mato Grosso), devendo o mesmo ser intimado com a devida antecedência 

para o comparecimento ao ato.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando-lhe.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134882 Nr: 1391-97.2016.811.0017

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zulmara Elias Quedi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Abreu Luz, Aramys Abreu 

Quedi, Bruna Abreu Quedi, Zulmara Abreu Quedi, Aramytham Abreu Luz, 

João Abreu Quedi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

IMPULSIONO o feito com o fim de intimar o D. Advogado Daniela Caetano 

de Brito, OAB/MT nº 9880, a restituir os autos em cartório, no prazo 

máximo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 
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à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa; registro, por fim, que há ato urgente a ser cumprido 

nos referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142159 Nr: 239-43.2018.811.0017

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudia Helena Pires Cecílio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Eurides Ferreira, Dhiogo Falcão Pereira, 

Cesar Lodea

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:AOB/MT 17880/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do sítio do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Diligência) e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do respectivo 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145952 Nr: 2505-03.2018.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adm do Brasil LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilóide Augusta Muller, Lauro Muller, Clara 

Mazzonetto Manfio Muller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção às normas da CNGC/MT, 

IMPULSIONO o feito com o fim de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado constituído nos autos, para juntar aos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, as Certidões das matrículas nº 15.578; 15.581 e 4.075, para 

o devido cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146202 Nr: 2644-52.2018.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Markeovane da Silva Souza, Eduardo Duarte 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karla Guimarães dos Reis - 

OAB:OAB/GO 48952

 Diante do exposto, indefiro o pedido de revogação das prisões 

preventivas dos denunciados MARKEOVANE DA SILVA SOUZA e 

EDUARDO DUARTE SILVA, por não haver excesso de prazo para 

formação da culpa dos denunciados, mantendo-se a segregação dos 

réus, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Dê-se 

ciência ao Ministério Público e a Defesa dos suplicantes.No mais, não 

sendo o caso de absolvição sumária (CPP, art. 397), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 06 de março de 2019, às 16h00min 

(horário de Cuiabá-MT).Convém registrar, as provas serão produzidas 

numa só audiência, podendo ser indeferidas as provas consideradas 

irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Intimem-se as testemunhas 

comuns arroladas pela defesa e acusação, devendo constar no mandado, 

dia, hora e local. Cumpra-se realizando e expedindo o necessário, 

inclusive Carta Precatória para oitiva de testemunha residente fora da 

Comarca, se houver.Por fim, constato que as peças acostadas às fls. 

78/79, pertencem a autos diversos, assim sendo determino o 

desentranhamento das respectivas peças e que sejam juntadas aos seus 

devidos processos.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146992 Nr: 3127-82.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Azevedo de Aquino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Soares Azevedo - 

OAB:OAB/MT 24163/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, diante dos relatos e provas pré-constituída, 

percebe-se que os pressupostos processuais e a condições que ensejam 

a ação estão regulares em conformidade com o rito e com a matéria de 

mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a 

existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial.

 Ademais, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao 

Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário.

Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada.

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, visto que, além de 

se tratar de recurso público o qual, em regra, não admite a 

autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que os 

Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido.

 Portanto, CITE-SE o Requerido para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, com as advertências a que faz 

menção o art. 344 do Código de Processo Civil.

Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso queira, 

apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias.

Caso contrário, certifique-se e devolvam os autos conclusos para 

deliberações.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146991 Nr: 3126-97.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marizete Pereira de Marais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Soares Azevedo - 

OAB:OAB/MT 24163/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, diante dos relatos e provas pré-constituída, 

percebe-se que os pressupostos processuais e a condições que ensejam 

a ação estão regulares em conformidade com o rito e com a matéria de 

mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a 

existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial.

 Ademais, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao 

Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário.

Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada.

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, visto que, além de 

se tratar de recurso público o qual, em regra, não admite a 

autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que os 

Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido.

 Portanto, CITE-SE o Requerido para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, com as advertências a que faz 

menção o art. 344 do Código de Processo Civil.

Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso queira, 

apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias.
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Caso contrário, certifique-se e devolvam os autos conclusos para 

deliberações.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146378 Nr: 2755-36.2018.811.0017

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Dilson dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilbran José Kairuz, Ilda Felipe Rossete

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane dos Santos Menino - 

OAB:20.616-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que a parte autora está amparada pelo Estatuto do Idoso, 

determino a prioridade na tramitação do processo. Fixe a tarja 

correspondente no dorso do processo.

Compulsando os autos, diante dos relatos e provas pré-constituídas, 

percebe-se que os pressupostos que ensejam a ação estão regulares em 

conformidade com o rito e com a matéria de mérito.

Assim, ante a existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a 

inicial.

 Para melhor apreciação do pedido liminar, vislumbro a necessidade de 

prévia lavratura de auto de constatação judicial na suposta área 

ameaçada, a fim de se confirmar os fatos noticiados pela parte 

requerente.

 Por tais razões, expeça-se mandado de constatação para cumprimento 

pelo Sr. Oficial de Justiça na área indicada na peça vestibular, sendo o 

caso, desde já, com o reforço policial para cumprimento.

Deverá o zeloso meirinho conferir quem efetivamente está na posse da 

área, a realização de benfeitorias e por quem, bem como os bens que 

guarnecem a área e seu respectivo titular. Deverá, ainda, certificar a 

presença de indicativos de turbação e sua provável data.

 Intime-se a parte requerente para recolher as diligências do senhor Oficial 

de Justiça.

Após o cumprimento da providência, tornem-me os autos conclusos para 

deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 147137 Nr: 3200-54.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Guida de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves da Neves - 

OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, diante dos relatos e provas pré-constituída, 

percebe-se que os pressupostos processuais e a condições que ensejam 

a ação estão regulares em conformidade com o rito e com a matéria de 

mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a 

existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial.

 Ademais, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao 

Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário.

Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada.

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, visto que, além de 

se tratar de recurso público o qual, em regra, não admite a 

autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que os 

Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido.

 Portanto, CITE-SE o Requerido para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, com as advertências a que faz 

menção o art. 344 do Código de Processo Civil.

Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso queira, 

apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias.

Caso contrário, certifique-se e devolvam os autos conclusos para 

deliberações.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 147136 Nr: 3199-69.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves da Neves - 

OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, diante dos relatos e provas pré-constituída, 

percebe-se que os pressupostos processuais e a condições que ensejam 

a ação estão regulares em conformidade com o rito e com a matéria de 

mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a 

existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial.

 Ademais, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao 

Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário.

Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada.

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, visto que, além de 

se tratar de recurso público o qual, em regra, não admite a 

autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que os 

Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido.

 Portanto, CITE-SE o Requerido para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, com as advertências a que faz 

menção o art. 344 do Código de Processo Civil.

Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso queira, 

apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias.

Caso contrário, certifique-se e devolvam os autos conclusos para 

deliberações.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146259 Nr: 2672-20.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geni Nunes Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelo 

autor.Por outro lado, entendo ser impositiva a concessão da justiça 

gratuita ao Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário.Desta forma, DEFIRO a 

gratuidade da justiça ora pleiteada. Deixo de designar audiência de 

conciliação e mediação, visto que, além de se tratar de recurso público o 

qual, em regra, não admite a autocomposição (art. 334, § 4º, II do Novo 

CPC), é notório o fato de que os Procuradores do Requerido NUNCA 

comparecem a esta Comarca para participarem das audiências de 

instrução. Desta feita, fácil perceber o quanto seria inútil a designação da 

audiência de conciliação/mediação, eis que já se pode antever que ela não 
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se realizará por conta da ausência dos Patronos do Requerido. Portanto, 

CITE-SE o Requerido para, querendo, apresentar resposta, dentro do 

prazo legal de 30 (trinta) dias, com as advertências a que faz menção o 

art. 344 do Código de Processo Civil.Apresentada a Defesa, INTIME-SE a 

parte autora, para que, caso queira, apresente impugnação, no prazo de 

15 (quinze) dias.Caso contrário, certifique e devolvam os autos conclusos 

para deliberações.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 147059 Nr: 3159-87.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iris Iolanda Klusener

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifico que a petição inicial de fls. 02/09 não se encontra em 

conformidade com o exigido por nossa legislação processual, eis que a 

petição não vem subscrita pela procuradora ali constante, sendo, dessa 

forma, apócrifa.

 Dessa forma, nos termos do artigo 321 do NCPC, DETERMINO que a 

Requerente regularize o vício supraindicado constatado na exordial, bem 

como para que junte aos autos comprovante de endereço, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de seu indeferimento.

Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146947 Nr: 3099-17.2018.811.0017

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ribeiro Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vulgo Kaka

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jarbas Costa Batista - OAB:MT 

24731/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que o Autor pugnou pela concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, porém, limitou-se a trazer aos autos a 

simples declaração de pobreza (fls. 19), juntando aos autos documentos 

que evidenciam o contrário, uma vez que o autor teria adquirido a área 

pelo preço de R$ 77.310,00 (setenta e sete mil, trezentos e dez reais), 

pago à vista no ano de 2013, bem como possui cerca de 173 (cento e 

setenta e três) bovinos registrados em seu nome (fls. 27), o que não 

demonstra, ao menos neste momento, que é pessoa com insuficiência de 

recursos.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos é 

relativa, cedendo mediante indícios nos autos em sentido contrário. 

Ademais, o artigo 5.º, LXXIV, da CF é claro em dizer que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”.

Ora, somente em casos excepcionais deve ser deferido o benefício 

pleiteado, não bastando à mera afirmação ou simples pedido esposado na 

inicial, exige-se, pois, efetiva comprovação da falta de condições 

econômicas para o pagamento das custas processuais, conforme as 

prescrições do PROVIMENTO Nº. 07/2009 – CGJ.

 Dessa forma, nos termos dos artigos 321 do CPC, DETERMINO que o 

Requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, instrua o feito com as três 

últimas declarações de imposto de renda e/ou outro documento que seja 

útil e hábil para comprovação da necessidade da Assistência Judiciária 

Gratuita.

 Ou, ainda, se preferir, recolha as taxas e custas processuais, conforme 

valor legal atribuído à causa, no mesmo prazo mencionado, sob pena de 

cancelamento da distribuição e, consequentemente, extinção do processo 

sem resolução de mérito.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 147003 Nr: 3128-67.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edvar Mendes de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Verde Aviation LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maykon Ferreira Aboulhosn - 

OAB:31475/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, cite-se a parte Executada para que, no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento do débito (caput do artigo 829 do CPC), devendo 

constar no mandado que, não efetuado o pagamento, munido da segunda 

via do mandado, o oficial de justiça procederá, após transcorrido o prazo 

retro mencionado, à penhora de bens e a sua avaliação (§1° do artigo 829 

do CPC), preferindo-se aqueles indicados pelo credor na inicial (letra “c” 

do inciso II do artigo 798 do CPC), se houver, lavrando-se o respectivo 

auto.O oficial de justiça, não encontrando o Executado, arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, observando 

preferencialmente os indicados pelo credor na inicial, se houver. Nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará 

o devedor 02 (duas) vezes em dias distintos e; havendo suspeita de 

ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§1° do artigo 830 do CPC). Competirá ao 

Exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a 

com hora certa. Findo o prazo do edital, terá o devedor o prazo a que se 

refere o art. 829, convertendo-se o arresto em penhora em caso de não 

pagamento. Não havendo pagamento ou penhora de bens, intime-se a 

Exequente para indicar bens passíveis de penhora.No entanto, em caso 

de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, sendo que, 

em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Por fim, o valor dos 

honorários poderá ser elevado até 20% (vinte por cento), quando 

rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não 

opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, 

levando-se em conta o trabalho realizado pelo Advogado do Exequente. 

Defiro a benesse do artigo 828 do CPC.Desentranhem-se a contrafé dos 

autos (fls. 16/19).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 147098 Nr: 3182-33.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirce Maraia Rodrigues Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, cite-se a parte Executada para que, no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento do débito (caput do artigo 829 do CPC), devendo 

constar no mandado que, não efetuado o pagamento, munido da segunda 

via do mandado, o oficial de justiça procederá, após transcorrido o prazo 

retro mencionado, à penhora de bens e a sua avaliação (§1° do artigo 829 

do CPC), preferindo-se aqueles indicados pelo credor na inicial (letra “c” 

do inciso II do artigo 798 do CPC), se houver, lavrando-se o respectivo 

auto.O oficial de justiça, não encontrando o Executado, arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, observando 

preferencialmente os indicados pelo credor na inicial, se houver. Nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará 

o devedor 02 (duas) vezes em dias distintos e; havendo suspeita de 

ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§1° do artigo 830 do CPC). Competirá ao 

Exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a 

com hora certa. Findo o prazo do edital, terá o devedor o prazo a que se 

refere o art. 829, convertendo-se o arresto em penhora em caso de não 

pagamento. Não havendo pagamento ou penhora de bens, intime-se a 

Exequente para indicar bens passíveis de penhora.No entanto, em caso 

de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 
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advocatícios será reduzido pela metade. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, sendo que, 

em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Por fim, o valor dos 

honorários poderá ser elevado até 20% (vinte por cento), quando 

rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não 

opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, 

levando-se em conta o trabalho realizado pelo Advogado do Exequente. 

Defiro a benesse do artigo 828 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 147156 Nr: 3209-16.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Souza 

- OAB:OAB/MT 10296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebo a inicial eis que presentes os requisitos necessários.

Inicialmente, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.

De fato, a concessão do benefício da justiça gratuita ao defensor dativo 

serve para demonstrar um grande senso de justiça, vez que o Advogado 

trabalha gratuitamente sem uma perspectiva de recebimento dos 

honorários e, ainda, tem que conviver com o descaso do governo em 

relação aos pedidos administrativos de pagamento. E, por fim, apenas 

demandam judicialmente o Estado quando não lhes resta alternativa. 

Some-se a isso o fato dos honorários ter natureza de crédito alimentar.

Cite-se o Executado para que, querendo, e no prazo de 30 (trinta) dias, 

oponha Embargos, nos termos do art. 910 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146017 Nr: 2543-15.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adair José Ceconello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Mariano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Castilho de Moraes - 

OAB:24310/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Nos termos do artigo 321 do NCPC, DETERMINO que o Exequente, no 

prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos cópia do Título Executivo objeto 

desta demanda, em razão de que o documento juntado às fls. 11/12 não 

possui validade jurídica, por não conter a assinatura de 02 (duas) 

testemunhas, conforme disciplinado no art. 784, III do CPC, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146777 Nr: 2991-85.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlete Zatta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Jamaica, Agropecuária Barra do Dia, 

Cristiano Araujo Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:OAB/MT 19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos dos artigos 321 e 292 do CPC, DETERMINO que o Requerente, 

no prazo de 15 (quinze) dias, atribua valor à causa, por se tratar de 

requisito essencial a petição inicial, conforme preceitua o art. 319, V do 

NCPC, o que não foi observado nestes autos, bem como para juntar aos 

autos comprovante de endereço atualizado, sob pena de indeferimento da 

inicial.

Intime-se.

 Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-04.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SILMAR TRENTIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CAETANO DE BRITO OAB - MT0016581S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

1000040-04.2018.8.11.0017. REQUERENTE: JOSE SILMAR TRENTIN 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos, 

denota-se que o autor cita em sua inicial, no campo “Dos Fatos” em seu 

parágrafo 9º, que o banco requerido enviou email para o PROCON, com o 

valor da dívida e um boleto de terceira pessoa, porém, não juntou o 

documento probante de tal alegação, mesmo afirmando que o mesmo 

encontrava-se “em anexo”. Denota-se ainda que, no décimo parágrafo, de 

igual forma, afirma o autor que se dirigiu até a agência do INSS e recebeu 

a noticia de que não existe nenhum débito pendente em seu nome, onde 

todos os consignados de sua titularidade foram pagos, constando como 

“encerrados” ou “excluídos”, porém, também não juntou o extrato 

correspondente ao alegado, mesmo afirmando que o mesmo 

encontrava-se “em anexo” Assim, tratando-se o autor de pessoa idosa, e 

primando pela justa prestação jurisdicional, deixo de indeferir de plano o 

pedido liminar e determino que, nos termos do artigo 321 do CPC, o 

Requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos os documentos 

comprobatórios acima mencionados, bem como documentos pessoais do 

autor e comprovante de endereço, sob pena de indeferimento da inicial. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário, voltando-me urgentemente 

conclusos na sequência, alocando-se o processo no localizador 

“urgentes”, evitando-se maiores prejuízos à parte. Às providências. São 

Félix do Araguaia/MT, 12 de dezembro de 2018. Janaína Cristina de 

Almeida Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000003-11.2017.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ DA SILVA MILHOMEM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCILENE FERREIRA DA PAZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

1000003-11.2017.8.11.0017. EXEQUENTE: JOAO LUIZ DA SILVA 

MILHOMEM EXECUTADO: JOCILENE FERREIRA DA PAZ Vistos. 

Compulsando os autos, denota-se que a presente execução foi instruída 

exclusivamente por fotocopia do título extrajudicial, e não com a juntada do 

original que se afigura como indispensável, em razão de sua cartularidade, 

sua segurança ao crédito, sendo documento essencial à propositura da 

demanda. Assim, por se tratar de autos virtuais DETERMINO que o 

Requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à autenticação em 

cartório do título de crédito que instrui a petição inicial, bem como traga aos 

autos o valor do débito atualizado, sob pena de indeferimento do pleito 

inicial. São Félix do Araguaia/MT, 12 de Dezembro de 2018. JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

Comarca de Porto Esperidião

Diretoria do Fórum
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Portaria

A Excelentíssima Senhora Doutora Lílian Bartolazzi L. Bianchini – MMª. 

Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Porto Esperidião Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

Considerando o Provimento nº 16/2018 do Conselho da Magistratura do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que versa sobre o recesso forense, o 

período de plantão judiciário de 20 de dezembro de 2018 a 6 de janeiro de 

2019, e a suspensão dos prazos processuais.

RESOLVE:

I - Estabelecer escala durante o recesso forense, conforme abaixo segue:

Vara Única/Juizado Especial

De: 20 a 23/12 – Claudia Cristina Martins de Souza

De: 24 a 26/12 – Rafael Soares Silva Araújo

De: 27 a 30/12 – Antônio Marcos de Oliveira Correia

De: 31/12 a 02/01 – Fatima Adrielly Silva Freitas

De: 03 a 06/01 – Robson Júnior Botelho Davantel

Central de Administração

De: 20/12/ a 06/01 – Jorge Luis Carreiro

Oficiais de Justiça

De: 19 a 25/12 – Hugo Fernando Rodrigues Fernandes

De: 26/12 a 04/01 – Janaina Kelly da Silva

De: 05 a 06/01 – Hugo Fernando Rodrigues Fernandes

Tendo em vista que o servidor Rafael Soares Silva Araújo trabalha 

sozinho no Cartório Distribuidor da Comarca e participará da escala junto 

com os servidores da V. Única/Juizado, determino que os serviços de 

protocolo durante o recesso forense seja realizado junto ao servidor de 

plantão da Vara.

II - Publique-se, Registre-se remetendo cópias ao departamento de 

Recursos Humanos e Departamento de Pagamento Pessoal do Tribunal de 

Justiça e a Divisão de Atos e Portarias do TJMT.

Porto Esperidião – MT, 13 de dezembro de 2017. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50858 Nr: 368-09.2012.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUNEL CANDIDO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Faustino Dias, Cleuza Azambuja Faustino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10.999-A

 Autos nº. 368-09.2012.811.0098.

Código nº. 50858.

Vistos.

Considerando documento acostado às fls. 131/134, intime-se a parte 

autora para manifestar-se no praz de 15 (quinze) dias, acerca do que 

entender de direito.

 Após, conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se

Porto Esperidião/MT, 14 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56700 Nr: 1079-09.2015.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldemi Nestor de Araujo, Denise Aparecida Jorge da 

Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVENAL JORGE DA CUNHA, Jonas Jorges da 

Cunha, Arnaldo Jorge da Cunha Filho, Cleiton Jorge da Cunha, Benizia 

Jorge da Cunha Fontes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239, Cleiton Tubino Silva - OAB:5239/MT, Erykson Thyago 

Pereira da Silva - OAB:MT0022102O

 Autos: 1079-09.2015.811.0098

Código: 56700

Vistos.

Certifique-se o decurso de prazo para apresentação de impugnação à 

contestação.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 14 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 29562 Nr: 614-73.2010.811.0098

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NRB, CJRB, MAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 614-73.2010.811.0098

Código. 29562

Vistos.

 Considerando que o Ministério Público não obteve êxito ao tentar entrar 

em contato com a parte autora, determino que seja procedida a intimação 

pessoal da requerente para manifestar-se acerca do interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, III 

do CPC.

 Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 14 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59298 Nr: 1474-64.2016.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdelice Fernandes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI FIXO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT13245-A, PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - 

OAB:MT 13239-A

 Processo n° 1474-64.2016.811.0098

Código. 59298

Vistos.

 Considerando a existência do RESP. 1.525.174/RS, bem como a preliminar 

de suspensão do feito arguida em sede de contestação, intime-se a parte 

autora para manifestar-se no prazo legal, acerca do que entender de 

direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 14 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63690 Nr: 909-32.2018.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA DA ROCHA LOPES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A., Monica Fatima Villar do 

Carmo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Germano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 909-32.2018.811.0098

Código: 63690

Vistos.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, a fim de que dê andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, na forma do art. 

485, §1º, do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 23 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63176 Nr: 602-78.2018.811.0098

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORDENHADEIRAS SULINOX LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticinios Mutum Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS DA SILVA MELO - 

OAB:87017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 602-78.2018.811.0098

Código: 63176

Vistos.

Defiro o pedido retro.

Expeça-se o necessário.

Intime-se

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 26 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58588 Nr: 889-12.2016.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT¨-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. Viana Cia Ltda, Jefferson Marcio Viana, 

Wilson Carvalho, Miriam Balduino de Andrade Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Claúdia Damaceno - 

OAB:15654/MS, ANDRE DE ASSIS ROSA - OAB:19077-A, Daniel Victor 

Farias Castro - OAB:17.609, Douglas da Silva dos Santos - 

OAB:OAB/MS 20.273, Leonardo Bega Feijó - OAB:OAB/MS 16.919, 

Luiz Aurélio Valentim de Paula - OAB:OAB/MS19.684, Vanessa 

Rocha de Oliveira - OAB:18714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 889-12.2016.811.0098

Código. 58588

Vistos.

 Considerando a Exceção de Pré-executividade carreada aos autos - fls. 

85/124, intime-se a parte exequente para manifestar-se acerca do que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Porto Esperidião/MT, 23 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 64805 Nr: 1524-22.2018.811.0098

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Barreto Francisco, Edmar Sousa da 

Silva, Felix Dalmor Rodrigues da Mata, Nadir Mendes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR MAIA - OAB:24319/O, 

Juliano Duarte Prioto - OAB:18566

 PROCESSO/CÓD. Nº 64271 (...) Outrossim, a preliminar aventada sobre a 

ausência de justa causa confunde-se com o mérito da demanda. Não 

sendo possível, com o que há nos autos, julgar pela atipicidade da conduta 

tendo em vista a prova da materialidade (iuris tantum) e fortes indícios de 

autoria, o que certamente demanda análise probatória aprofundada, não 

sendo o momento processual para tanto. Quanto à absolvição sumária de 

Ademar: Primeiramente vale registrar o contexto fático em que os autos se 

encontram, pelo que colaciono trechos já externados quando do 

indeferimento de revogação de prisão preventiva de Ademar: “Os 

autuados (Ademar, Nadir, Edmar e Felix) se encontravam em situação de 

flagrância, uma vez que estavam transitando no veículo Silverado, cor 

prata, placa GOB-7090, quando foram surpreendidos por policiais, ao 

receberem ordem de parada, o motorista (Ademar) continuou em 

deslocamento, sendo que só parou quando foram efetuados disparos de 

arma de fogo. Em seguida foram feitas buscas, encontrando-se 02 (dois) 

dos flagrados na carroceria da camionete, abaixados, e com eles, 03 

(três) sacolas verdes, normalmente utilizadas por “mulas” no transporte de 

entorpecentes. Pois bem, quando da revista de tais objetos, foram 

encontrados 44 (quarenta e quatro) tabletes, que aproximam-se ao peso 

de 46kg (quarenta e seis quilos), com substância que segundo consta no 

laudo preliminar (fl. 36), trata-se de cocaína. (...) Conseguinte, a denúncia 

preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, uma 

vez que apresenta a exposição do fato criminoso com todas as suas 

circunstâncias, traz a qualificação do acusado, a classificação do crime e 

o rol de testemunhas. Pelo exposto, REIJEITO as preliminares suscitadas. 

(...) , uma vez que estão presentes as condições da ação, bem como há 

justa causa para a ação penal, recebo a denúncia em todos os seus 

termos e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

15/01/2019, às 16h25min. (...) Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 58355 Nr: 19631-27.2012.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Pereira Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neuza Fernandes da Silva - 

OAB:14.111, THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA - OAB:13.676

 PROCESSO/CÓD. Nº 58355

Vistos, etc.

 Tendo em vista o teor do acórdão de fls. 2157/2166, em que determinou o 

desaforamento da presente ação penal, remetam-se os autos à comarca 

de Cáceres/MT.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 12 de dezembro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50443 Nr: 264-55.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Paulo Granella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DETERMINO que intimem-se as partes, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestem-se nos autos se possuem interesse em produzir outras 

provas ou se ratificam as provas testemunhais já produzidas. Após, 

cumpridas todas as determinações deste decisório, voltem-me os autos 

conclusos para ulteriores deliberações. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 14 de novembro de 2018.Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 27440 Nr: 819-73.2008.811.0098

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim R. J. Brando - ME, Joaquim Rogerio 

Jorge Brando

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 819-73.2008.811.0098

Código:27440

Vistos.

Tendo e vista a r. decisão monocrática proferida pelo Tribunal de Justiça 

MT - fls. 66/67 intime-se as partes para que se manifestem acerca do que 

entende de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 23 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55060 Nr: 1350-52.2014.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Adelmo Vitorino da Silva, Meiri Pagliuca da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil, 

Banco do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalto Sales de Matos Júnior - 

OAB:14.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francielly Aparecida Storti 

Assunção - OAB:21240, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, 

JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013, JOSÉ ARNALDO 

JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 AUTOS Nº 1350-52.2014.811.0098

CÓDIGO 55060

Vistos.

Tendo em vista o pedido retro, designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO para a data mais próxima disponível na pauta, qual seja dia 

24 de 04 de 2019, às 15h00min., devendo as partes, bem como seus 

procuradores serem intimadas para comparecer à solenidade com as 

advertências legais.

Intimem-se as partes com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência.

 Intimem-se todos.

 Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 03 de dezembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63871 Nr: 1019-31.2018.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudio Egues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josefa Egues, Mariano Miranda dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 Código nº. 63871.

Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de 04 de 2019, 

a realizar-se às 15h30min, devendo a parte requerente depositar o rol de 

testemunhas no prazo de 10 (dez) dias antes de sua realização (artigo 

450 do Código de Processo Civil).

Intime-se as partes, bem como seus procuradores para comparecer à 

solenidade, com as advertências legais.

Às providências.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 14 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59382 Nr: 1540-44.2016.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DA SILVA CEBALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1540-44.2016.811.0098

Código: 59382

Vistos.

Trata-se de pedido de reconsideração de decisão que indeferiu a justiça 

gratuita ou compensação das custas em crédito junto ao Estado de Mato 

Grosso.

Ao analisar o pleito autoral retro, verifico que não há embasamento 

normativo nem tampouco a presença de elementos ensejadores ao 

deferimento do benefício almejado.

Deste modo, mantenho o proferido anteriormente - fls. 87.

Intime-se a parte autora, para que realize o pagamento a título de custas 

processuais do presente feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Em caso de inadimplemento, proceda-se a secretaria com a remessa da 

certidão de débitos ao Departamento de Controle e Arrecadação – 

DCA/TJMT, para posterior inscrição na dívida ativa do Estado, nos moldes 

da Lei nº 6.830/80 e no art. 353 da CNGC.

Após, arquive-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Porto Esperidião-MT, 23 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58589 Nr: 890-94.2016.811.0098

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guiomar Evangelista da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:17528/O

 Processo n° 890-94.2016.811.0098

Código. 58589

Vistos.

 Considerando a petição de fls. – fl.31, intime-se a parte autora para 

acostar aos autos o acordo a ser homologado, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, conclusos para análise e homologação do pactuado.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 23 de novembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Querência

Diretoria do Fórum

Portaria
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PORTARIA N°. 47/2018/DF

Excelentíssimo Senhor Doutor Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, 

MM°. Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Querência – Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO a Lei Municipal n°. 407/2006 de 05 de dezembro de 

2006, art. 1°. Fica estabelecido Feriado Municipal no dia 19 de dezembro 

de todos os anos, devido à comemoração da Emancipação Política do 

Município de Querência, conforme Lei Estadual n°. 5.895 de 19 de 

dezembro de 1991 e decreto n°. 1.665/2017 de 2 de janeiro de 2017.

CONSIDERANDO o Decreto n° 1.755/2018 de 02 de janeiro de 2018, que 

divulga os dias de feriados nacionais, estaduais, municipais e pontos 

facultativos no ano de 2018, para cumprimento pelos órgãos e entidades 

da Administração Pública Municipal direta, autarquia e fundacional do 

Poder Executivo, sem prejuízo da prestação de serviços considerados 

essenciais:

R E S O L V E:

Art. 1°. SUSPENDER o expediente no foro Administrativo, Judicial, 

Extrajudicial e Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Querência, 

Estado de Mato Grosso no dia 19 de dezembro de 2018, sendo que os 

prazos processuais que vencerem neste dia, será prorrogado para o 

primeiro dia útil subseqüente.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Presidente do Egrégio Tribunal de 

Justiça e à Egrégia Corregedoria Geral de Justiça.

Querência – MT, 10 de dezembro de 2018.

Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33186 Nr: 465-92.2014.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX CARLOS MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA - 

OAB:18252/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Requerida, via DJE, para que promova o 

recolhimento do valor da diligência mediante emissão de guia, disponível no 

sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão 

de guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para o cumprimento do mandado de 

intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50662 Nr: 2873-51.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA PEREIRA DE ARAUJO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziella Salina Ferrari - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Costa Álvares Silva - 

OAB:15127, Fernanda Vaucher de Oliveira Klein - OAB:12066, João 

Ricardo Vaucher de Oliveira - OAB:14.490

 Nos termos do Provimento 057/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar o Denunciado, através de seus advogados, via DJE, para que 

informe o endereço completo da testemunha arrolada Sr. FRANCISCO 

SIMIÃO MEDEIROS DE SOUTO, para que seja expedida carta precatória de 

inquirição.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30123 Nr: 25-67.2012.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Fabrini, MARIA AUXILIADORA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:65.216/PR, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:8.123/PR, Marilson Mendes Ribeiro - OAB:16.108/MT, Paula 

Rodrigues da Silva - OAB:13605-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI, para devolução dos autos nº 25-67.2012.811.0080, 

Protocolo 30123, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 64516 Nr: 4670-28.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Leonardo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA CONCEIÇAO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UGLEMISON CERGIO MATEUS 

SILVA - OAB:44603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Cite(m)-se o(a)(s) requerido(a)(s) e intimem-se as partes para 

comparecerem à audiência de conciliação/mediação, nos termos do art. 

334, caput, do Novo CPC, que se realizará em data designada pelo setor 

de conciliação.

Não havendo audiência ou autocomposição, o(a)(s) réu(ré)(s) 

poderá(poderão) oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, cujo termo será a data prevista no art. 335, do Novo CPC. O 

prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Ressalte-se que o não comparecimento injustificado do(a)(s) autor(a)(s) 

ou do(a) réu(ré)(s) à audiência designada é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, aplicando-se multa de 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do art. 

334, §8º, do Novo CPC.

Postergo a apreciação de eventuais pedidos liminares para após a 

apresentação da contestação, eis que se evidencia prudente a oitiva da 

outra parte.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32721 Nr: 30-21.2014.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX CARLOS MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA 

- OAB:18252/A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar a parte autora, via DJE, através de 

seu Advogado, para que se manifeste nos autos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14067 Nr: 45-97.2008.811.0080

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Municipal de Querência - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célia de Fátima Turra Barbosa - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CÉLIA DE FÁTIMA TURRA BARBOSA - 

ME, CNPJ: 03293597000106. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 553,62 (Quinhentos e cinquenta e tres reais e 

sessenta e dois centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosiane da Mata 

Pereira, digitei.

Querência, 13 de dezembro de 2018

Rosiane da Mata Pereira

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42470 Nr: 1093-16.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMR, LGMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 17.880-A, 

Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Ao INSS, com envio dos autos, para manifestação a respeito do laudo 

socioeconômico juntado aos autos.

 Com a vinda e inexistindo requerimentos de eventuais diligências, 

intimem-se as partes para apresentação de alegações finais no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, iniciando-se pela parte autora.

 Após, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação.

 Por fim, tornem conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47117 Nr: 1060-89.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Divina Leonel de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 21 de 

maio de 2019, às 13h (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52372 Nr: 3652-09.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO JUSTINIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 21 de 

maio de 2019, às 13h15 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40861 Nr: 463-57.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIR FERNANDES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 DIANTE DO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, resolvendo-se o 

mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios que fixo 

em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a execução das 

verbas sucumbenciais diante dos benefícios da gratuidade 

processual.Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas 

de praxe.P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50599 Nr: 2828-50.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA ROCHA SOUSA ALVES ALEXANDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUGUINEY BATISTA CUNHA - 

OAB:15890 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WEBERT CLINK DE CAMPOS 

ARRUDA - OAB:OAB-MT 19263

 Vistos.
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Observo que as partes não especificaram o que pretende com a produção 

de prova pericial e oral, em inobservância à decisão de REF 29.

Esclareço que deve a parte indicar as provas que efetivamente pretende 

produzir, demonstrando a real necessidade delas, visto que não se faculta 

ao juízo determinar a produção de prova que não tenha pertinência ou 

relevância alguma nos autos.

Assim, por exemplo, pretendendo a produção de prova testemunhal, deve 

a parte justificá-la, alegando que se destinará a provar uma determinada 

alegação feita na inicial ou na contestação e que resta controvertida.

Em homenagem à colaboração processual, deixo de indeferi-las, 

concedendo novo prazo de 10 dias para a concreta especificação.

Por fim, conclusos para início da fase instrutória ou julgamento 

(eventualmente).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54294 Nr: 807-67.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaerte Carlos Zago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 21 de 

maio de 2019, às 13h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51820 Nr: 3391-44.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson de Souza Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 21 de 

maio de 2019, às 13h45 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47714 Nr: 1387-34.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aliete Vicente de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 21 de 

maio de 2019, às 14h (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48666 Nr: 1929-52.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Tavares Pimentel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 21 de 

maio de 2019, às 14h15 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 
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supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43951 Nr: 1743-63.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LONGUINHO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 21 de 

maio de 2019, às 14h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49717 Nr: 2447-42.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVALDO PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOUREDO DA SILVA - 

OAB:14326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 21 de 

maio de 2019, às 14h45 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46223 Nr: 668-52.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Antonio Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 21 de 

maio de 2019, às 15h (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48255 Nr: 1762-35.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilma Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 22 de 

maio de 2019, às 13h (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48360 Nr: 1810-91.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euraides Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 22 de 

maio de 2019, às 13h15 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49994 Nr: 2602-45.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENACY RODRIGUES SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 22 de 

maio de 2019, às 13h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50093 Nr: 2665-70.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA DA SILVA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 22 de 

maio de 2019, às 13h45 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50120 Nr: 2673-47.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, Ricardo de Souza Moura - 

OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 22 de 

maio de 2019, às 14h (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50254 Nr: 2710-74.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIA SANTOS MARÇAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS DE JESUS LAURINDO 

- OAB:MT 18.483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.
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 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 22 de 

maio de 2019, às 14h15 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35991 Nr: 2568-75.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSANA RESPLANDES DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo de Souza Moura - 

OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 22 de 

maio de 2019, às 14h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49763 Nr: 2474-25.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAR BITAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 22 de 

maio de 2019, às 14h45 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49766 Nr: 2475-10.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA JACIRA TCATCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOUREDO DA SILVA - 

OAB:14326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 22 de 

maio de 2019, às 15h (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55808 Nr: 1405-21.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA FREITAS SOUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 23 de 

maio de 2019, às 13h (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.
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 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55404 Nr: 1248-48.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI DE FATIMA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, Ricardo de Souza Moura - 

OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 23 de 

maio de 2019, às 13h15 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55003 Nr: 1096-97.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALVES PEREIRA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOUREDO DA SILVA - 

OAB:14326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 23 de 

maio de 2019, às 13h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52642 Nr: 3776-89.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ JOSE LOUZEIRO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, Ricardo de Souza Moura - 

OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 23 de 

maio de 2019, às 13h45 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51634 Nr: 3306-58.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO NUNES HURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 23 de 

maio de 2019, às 14h (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 
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da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51490 Nr: 3235-56.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELIZA BEZERRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 23 de 

maio de 2019, às 14h15 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50493 Nr: 2799-97.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BERNARDINA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 23 de 

maio de 2019, às 14h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50261 Nr: 2711-59.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURENÇO MOURA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS DE JESUS LAURINDO 

- OAB:MT 18.483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 23 de 

maio de 2019, às 14h45 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47130 Nr: 1063-44.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Pires Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Intime-se novamente a parte autora para especificação e requerimento 

das provas que pretende produzir no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de indeferimento da demanda.

 Transcorrido o prazo supra, certifique-se e tornem-me os autos 

conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56090 Nr: 1518-72.2018.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:OAB/RS 34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Concedo o prazo de 10 dias para que a parte autora regularize a citação 

da parte ré, visto que se trata de pressuposto processual indispensável 

para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção.
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Anoto competir à própria parte autora qualquer diligência para localização 

da parte ré, especialmente quando não comprova nos autos 

impossibilidade de fazê-la, facultando-se, ainda, o pleito de citação por 

edital, bem como conversão em execução extrajudicial.

Aguarde-se em cartório o decurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47036 Nr: 1020-10.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmelita Luciana Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46807 Nr: 940-46.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Fernandes de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46611 Nr: 853-90.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOMINGAS MOREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAIS DAIANE MAGALHAES 

PERES - OAB:15835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46514 Nr: 822-70.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO RIBEIRO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.
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Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46481 Nr: 805-34.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bonfim Pereira de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46479 Nr: 804-49.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delzuita Arruda da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39000 Nr: 1342-98.2015.811.0079

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE MORAIS PINTO 

JÚNIOR - OAB:3652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46275 Nr: 693-65.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDE RODRIGUES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 622 de 669



SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Intime-se novamente a parte autora para justificar sua pretensão em 

produzir prova testemunhal no prazo de 05 (cinco) dias, haja vista que o 

presente feito se refere a benefício assistencial ao deficiente (LOAS).

Transcorrido o prazo supra, certifique-se e tornem conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38258 Nr: 992-13.2015.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDA APARECIDA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Intime-se a parte autora para manifestação no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55765 Nr: 1390-52.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA MACHADO DONIZETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Aparecida Ferreira 

da Silva - OAB:MT 22.857-O, MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se novamente a parte autora para especificação e requerimento 

das provas que pretende produzir no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de indeferimento da demanda.

 Transcorrido o prazo supra, certifique-se e tornem-me os autos 

conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40415 Nr: 286-93.2016.811.0079

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - 

OAB:34487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953/MT, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:OAB-MT 

19386-O

 Vistos.

Analisando a petição de REF 125, observo que a parte não especificou o 

que pretende com a produção de prova testemunhal, em inobservância à 

decisão de REF 121.

Esclareço que deve a parte indicar as provas que efetivamente pretende 

produzir, demonstrando a real necessidade delas, visto que não se faculta 

ao juízo determinar a produção de prova que não tenha pertinência ou 

relevância alguma nos autos.

Assim, por exemplo, pretendendo a produção de prova testemunhal, deve 

a parte justificá-la, alegando que se destinará a provar uma determinada 

alegação feita na inicial ou na contestação e que resta controvertida.

Em homenagem à colaboração processual, deixo de indeferi-las, 

concedendo novo prazo de 10 dias para a concreta especificação.

Aguardar decurso do prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56846 Nr: 1831-33.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Ferreira de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56789 Nr: 1814-94.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA ABREU VALADARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.
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Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55624 Nr: 1338-56.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52292 Nr: 3619-19.2017.811.0079

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ALMEIDA LEAO - 

OAB:17068/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial.

 Nomeio como inventariante EUSIRENE DE SOUSA ARAÚJO em 

consonância com a ordem estabelecida no art. 617 do CPC, com as 

advertências do art. 622 do CPC.

Intime-se da nomeação, devendo prestar o compromisso de bem e 

fielmente desempenhar a função, no prazo de 05 dias.

Dentro de 20 (vinte) dias contados da data em que prestou o 

compromisso, a inventariante fará as primeiras declarações, em 

conformidade com o previsto no art. 620, do CPC.

Prestadas as primeiras declarações, cite(m)-se, para os termos do 

inventário e da partilha, o cônjuge, o companheiro, os herdeiros e os 

legatários e intimar a Fazenda Pública, o Ministério Público, se houver 

herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver testamento (art. 

626, CPC).

O cônjuge ou o companheiro, os herdeiros e os legatários serão citados 

pelo correio, sendo, ainda, publicado edital (art. 626, §1, CPC). Das 

primeiras declarações extrair-se-ão tantas cópias quantas forem as 

partes. A citação será acompanhada de cópia das primeiras declarações.

Concluídas as citações, abrir-se-á vista às partes, em cartório e pelo 

prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as 

primeiras declarações (art. 627, CPC).

Após a vista, intime-se a Fazenda Pública (com envio dos autos), para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe ao Juízo, de acordo com os 

dados que constam de seu cadastro imobiliário, o valor dos bens de raiz 

descritos nas primeiras declarações (art. 629, CPC).

Cumpra-se. Certifique-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52755 Nr: 7-39.2018.811.0079

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMG, JGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdAMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUGUINEY BATISTA CUNHA - 

OAB:15890 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial.

 Nomeio como inventariante JOSÉ MARIA GOBO em consonância com a 

ordem estabelecida no art. 617 do CPC, com as advertências do art. 622 

do CPC.

Intime-se da nomeação, devendo prestar o compromisso de bem e 

fielmente desempenhar a função, no prazo de 05 dias.

Dentro de 20 (vinte) dias contados da data em que prestou o 

compromisso, a inventariante fará as primeiras declarações, em 

conformidade com o previsto no art. 620, do CPC.

Prestadas as primeiras declarações, cite(m)-se, para os termos do 

inventário e da partilha, o cônjuge, o companheiro, os herdeiros e os 

legatários e intimar a Fazenda Pública, o Ministério Público, se houver 

herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver testamento (art. 

626, CPC).

O cônjuge ou o companheiro, os herdeiros e os legatários serão citados 

pelo correio, sendo, ainda, publicado edital (art. 626, §1, CPC). Das 

primeiras declarações extrair-se-ão tantas cópias quantas forem as 

partes. A citação será acompanhada de cópia das primeiras declarações.

Concluídas as citações, abrir-se-á vista às partes, em cartório e pelo 

prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as 

primeiras declarações (art. 627, CPC).

Após a vista, intime-se a Fazenda Pública (com envio dos autos), para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe ao Juízo, de acordo com os 

dados que constam de seu cadastro imobiliário, o valor dos bens de raiz 

descritos nas primeiras declarações (art. 629, CPC).

Cumpra-se. Certifique-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45413 Nr: 215-57.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PINTO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 ANTE O EXPOSTO e o que mais consta dos autos, ACOLHO a 

Impugnação apresentada pelo INSS, na forma do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para fixar o valor executado nos termos da 

manifestação do requerido à REF. 67. Deixo de condenar o exequente ao 

pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, 

ante a gratuidade da justiça.Translade-se cópia da presente aos autos 
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principais. Requisite-se o pagamento (RPV), eventualmente em separado 

(parte e patrono) se acaso requerido.Antes da remessa para regular 

processamento, dê-se ciência ao INSS dos espelhos elaborados.Após, 

proceda-se ao necessário.Com a comprovação de depósito, proceda-se 

conforme o provimento 68/2017 do CNJ. Após, expeça-se alvará de 

levantamento.Com o pagamento dos valores, tornem conclusos para 

extinção. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42880 Nr: 1291-53.2016.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Alves de Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 REF. 67: intime-se a parte autora para manifestação no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Transcorrido o prazo, certifique-se e tornem conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55767 Nr: 1392-22.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY MARIA AUGUSTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Aparecida Ferreira 

da Silva - OAB:MT 22.857-O, MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Intime-se novamente a parte autora para especificação e requerimento 

das provas que pretende produzir no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de indeferimento da demanda.

 Transcorrido o prazo supra, certifique-se e tornem-me os autos 

conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49375 Nr: 2247-35.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENISA CELESTINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEJUSP - SECRETARIA DE SEGURANÇA 

PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL FERREIRA DA SILVA - 

OAB:43919, SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - OAB:5880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55629 Nr: 1343-78.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55609 Nr: 1332-49.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINVALDO JUSTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS DE JESUS LAURINDO 

- OAB:MT 18.483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.
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Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49023 Nr: 2087-10.2017.811.0079

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL ALVES DA SILVA, DOMINGAS MOURA DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO TAVARES DA SILVA, 

VERALICE LORENZETTI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE MORAIS PINTO 

JÚNIOR - OAB:3652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS DE SOUZA 

- OAB:3608-B, MELCHIOR FULBER CAUMO - OAB:9918

 Vistos.

Observo que as partes não especificaram o que pretende com a produção 

de prova pericial e oral, em inobservância à decisão de REF 43.

Esclareço que deve a parte indicar as provas que efetivamente pretende 

produzir, demonstrando a real necessidade delas, visto que não se faculta 

ao juízo determinar a produção de prova que não tenha pertinência ou 

relevância alguma nos autos.

Assim, por exemplo, pretendendo a produção de prova testemunhal, deve 

a parte justificá-la, alegando que se destinará a provar uma determinada 

alegação feita na inicial ou na contestação e que resta controvertida.

Em homenagem à colaboração processual, deixo de indeferi-las, 

concedendo novo prazo de 10 dias para a concreta especificação.

Por fim, conclusos para início da fase instrutória ou julgamento 

(eventualmente).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49678 Nr: 2421-44.2017.811.0079

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATANAGILDO TOMÉ BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ALTO XINGU

 - SICREDI ALTO XINGU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:OAB/MT 4917, LAERCIO FAEDA - OAB:OAB/MT 3589-B

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50690 Nr: 2883-98.2017.811.0079

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARLENE DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52597 Nr: 3754-31.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANATIEL DOMINGOS DOS PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HALAIANY FIGUEIREDO SILVA - 

OAB:17912/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Considerando-se o requerimento de julgamento antecipado da parte 

autora, intime-se o INSS, com envio dos autos para manifestação no prazo 

de 10 (dez) dias.
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 Após, tornem conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51514 Nr: 3243-33.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA DE CARVALHO SCHMOLLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48245 Nr: 1753-73.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE VIEIRA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA - 

OAB:100709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Intime-se novamente a parte autora para especificação e requerimento 

das provas que pretende produzir no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de indeferimento da demanda.

 Transcorrido o prazo supra, certifique-se e tornem-me os autos 

conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37870 Nr: 796-43.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SOARES LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ALMEIDA LEAO - 

OAB:17068/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Intime-se o INSS, com envio dos autos, para apresentação de alegações 

finais no prazo de 15 (quinze) dias.

 Transcorrido o prazo supra, certifique-se e tornem-me conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55503 Nr: 1282-23.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Divina Linhares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55577 Nr: 1317-80.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA ALVES FERREIRA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 
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desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30805 Nr: 710-77.2012.811.0079

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMA, SRdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anna Karuliny Alves Josevicius 

- OAB:20.264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANNA KARULINY 

ALVES JOSEVICIUS, para devolução dos autos nº 710-77.2012.811.0079, 

Protocolo 30805, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38707 Nr: 1233-84.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SALETE ARRUDA SKIERZINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Como a parte autora é 

beneficiária da Justiça Gratuita, não há que se falar em condenação aos 

encargos da sucumbência.Oportunamente, arquivem-se os autos.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49691 Nr: 2432-73.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA DA PAZ FERNANDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELI VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:116521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46406 Nr: 772-44.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Domingas Alves Jardim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA - 

OAB:100709 , Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Intime-se novamente a parte autora para especificação e requerimento 

das provas que pretende produzir no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de indeferimento da demanda.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46405 Nr: 771-59.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Isidio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA - 

OAB:100709 , Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Intime-se novamente a parte autora para especificação e requerimento 

das provas que pretende produzir no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de indeferimento da demanda.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36566 Nr: 228-27.2015.811.0079

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ruti Rainha Laboratório de Análises Clínicas Ltda, RUTI 

FERREIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B, Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:MT 8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO DE MORAIS PINTO 

JÚNIOR - OAB:3652

 Vistos.

Observo que as partes não especificaram o que pretende com a produção 

de prova pericial e oral, em inobservância à decisão de REF 31.

Esclareço que deve a parte indicar as provas que efetivamente pretende 

produzir, demonstrando a real necessidade delas, visto que não se faculta 

ao juízo determinar a produção de prova que não tenha pertinência ou 

relevância alguma nos autos.

Assim, por exemplo, pretendendo a produção de prova testemunhal, deve 

a parte justificá-la, alegando que se destinará a provar uma determinada 

alegação feita na inicial ou na contestação e que resta controvertida.

Em homenagem à colaboração processual, deixo de indeferi-las, 

concedendo novo prazo de 10 dias para a concreta especificação.
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Por fim, conclusos para início da fase instrutória ou julgamento 

(eventualmente).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50248 Nr: 2709-89.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREINA ALVES DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS DE JESUS LAURINDO 

- OAB:MT 18.483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54218 Nr: 773-92.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ketuly Rafaela Costa de Mates

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 61470 Nr: 3960-11.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaor Lopes Fritz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU BOEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO MORAIS DO BONFIM - 

OAB:21436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino que a parte autora emende a petição inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para adequá-la às determinações dos arts. 319 e 320 do 

Novo CPC, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único do Novo 

CPC), visto que não procedeu ao recolhimento das custas e taxas 

devidas.

Aguarde-se em cartório. Transcorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54278 Nr: 798-08.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Machado Araujo, Diego Araújo Figueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55566 Nr: 1312-58.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Conceição Santana
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49819 Nr: 2492-46.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deuzivam dos Santos Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguridade Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52530 Nr: 3712-79.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orvaldo Conterno Henriques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50609 Nr: 2833-72.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmira de Fátima Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.
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Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51877 Nr: 3411-35.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuza Gomes da Silva Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52527 Nr: 3711-94.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta Ferreira de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56513 Nr: 1704-95.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA DANSER DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE LOPES - 

OAB:OAB/GO 28134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59926 Nr: 3108-84.2018.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Catiane Alves da Silva Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:OAB/MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 52/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para se manifestar acerca da petição da parte requerida de referência 20 

juntada em 12/12/2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000125-95.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CINTRA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA TAILINE PELIZAN OAB - MT24609/O (ADVOGADO(A))
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ROBERIO BRAGA VILELA OAB - MT21731/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito para intimar o patrono da parte autora da designação de 

audiencia de conciliação para o dia 13/03/2019, às 14h30m (horário de 

Cuiabá - MT)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000125-95.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CINTRA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA TAILINE PELIZAN OAB - MT24609/O (ADVOGADO(A))

ROBERIO BRAGA VILELA OAB - MT21731/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito para intimar o patrono da parte autora da designação de 

audiencia de conciliação para o dia 13/03/2019, às 14h30m (horário de 

Cuiabá - MT)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-36.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

ONILDA PEREIRA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO(A))

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito para intimar o patrono das partes da designação de 

audiência de conciliação para o dia 13/03/2019, às 14h45m (horário de 

Cuiabá – MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-36.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

ONILDA PEREIRA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO(A))

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito para intimar o patrono das partes da designação de 

audiência de conciliação para o dia 13/03/2019, às 14h45m (horário de 

Cuiabá – MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-36.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

ONILDA PEREIRA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO(A))

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito para intimar o patrono das partes da designação de 

audiência de conciliação para o dia 13/03/2019, às 14h45m (horário de 

Cuiabá – MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-36.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

ONILDA PEREIRA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO(A))

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito para intimar o patrono das partes da designação de 

audiência de conciliação para o dia 13/03/2019, às 14h45m (horário de 

Cuiabá – MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010026-02.2017.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR RAIMUNDO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Frigo e Correia LTDA - ME (REQUERIDO)

ELOI ILARIO FRIGO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito para intimar o patrono da parte autora da sentença de ID 

16915686

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-79.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MARTINS ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito para intimar o patrono das partes da sentença de ID 

16916030

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-79.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MARTINS ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito para intimar o patrono das partes da sentença de ID 

16916030

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-22.2017.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JOSE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito para intimar o patrono das partes da sentença vinculada 

ao expediente
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-22.2017.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JOSE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito para intimar o patrono das partes da sentença vinculada 

ao expediente

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010021-19.2013.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LEANDRO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR OAB - MT0003652S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDENOR ZOPONE JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito para intimar o patrono do executado do teor da decisão 

judicial de ID 1665371, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor da dívida, sob pena de ser acrescida multa de 10%, nos 

termos do art. 523, §1º, do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-57.2018.8.11.0079

Parte(s) Polo Ativo:

HORLEANE DE SOUSA ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ALMEIDA LEAO OAB - MT0017068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

iMPULSIONO o feito para intimar o patrono da parte autora da designação 

de audiência de conciliçao dia 13/03/2019, às 15h15m (horário de Cuiabá - 

MT)

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51841 Nr: 1078-60.2018.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLdS, NdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles de Paula Almeida - 

OAB:MT - 24735-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca da certidão de referência 48.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50340 Nr: 420-36.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Poliana Vieira Felipe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca da petição de referência 12.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52947 Nr: 1700-42.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Zaine de Souza Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERTON RODRIGUES VANDEL-REI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca da certidão de referência 13.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 6062 Nr: 372-34.2005.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genivaldo Pereira de Oliveira, José Miranda 

Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O, Jairo Cézar da Silva - OAB:16.249-O/MT

 Processo nº 372-34.2005.811.0052 – Código 6062.

Vistos etc.,

Em detida análise, considerando o pedido acostado à fls. 614/v e a 

concordância do Ministério Público (fls. 615), DEFIRO o pleito, razão pela 

qual AUTORIZO a viagem do réu GENIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA à 

cidade de Aracajú/SE, pelo período de 13/12/2018 até 10/01/2019.

Com o retorno, o réu deverá apresentar-se na secretaria de vara do juízo 

em que reside para informar sua volta e retomar imediatamente as 

condições impostas quando de sua liberdade provisória (certidão de ref. 

06 nos autos de código 57014).

INTIME-SE.

EXPEÇA-SE ofício ao Juízo e Apiacás/MT, dando ciência desta decisão.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Rio Branco/MT, 12 de dezembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53441 Nr: 2035-61.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuzo José de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT/14.992-A

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56638 Nr: 3876-91.2018.811.0052

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGdOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubens Ventura - OAB:MT - 

24615-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, designei audiência de conciliação para o dia 

27/02/2019 às 16:30 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56607 Nr: 3858-70.2018.811.0052

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMdS, YPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:MT - 21786-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, designei audiência de conciliação para o dia 

27/02/2019, às 15:30 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52276 Nr: 1314-12.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walmir de Jesus Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, designei audiência de conciliação para o dia 

27/02/2019, às 17:00 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46550 Nr: 2162-33.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Ferreira da Cunha, João Teixeira de 

Souza, Josemar da Silva Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delair Teixeira de Alcantara - 

OAB:OAB/MT 15.351, MILENA GONÇALVES DE ALCÂNTARA - 

OAB:19644/O

 Processo nº 2162-33.2017.811.0052 – Código 46550

Vistos etc.,

RECEBO A DENÚNCIA ofertada em face de GILSON FERREIRA DA CUNHA, 

JOÃO TEIXEIRA DE SOUZA E JOSEMAR DA SILVA RIBEIRO por, 

preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41 do 

Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 395 do CPP.

Considerando os critérios do §1º do art. 394 do CPP, consigno que o 

procedimento será o comum e o rito, o ordinário.

Proceda-se com a CITAÇÃO dos acusados, para responderem à 

denúncia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar no 

mandado que, na resposta, poderão arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à defesa, oferecerem documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de oito, 

qualificando-se e requerendo sua intimação, quando necessário.

Os acusados deverão ser advertidos que, transcorrido o prazo acima, 

será decretada sua revelia na forma do art. 367 do CPP, situação em que 

não serão ouvidos no processo, bem como não serão intimados de atos 

posteriores, até sentença penal. Podendo, inclusive, ser decretada prisão 

nos casos em que não forem encontrados para intimação.

No ato da citação, deverá o Oficial de Justiça certificar, além do ato de 

ofício, se os réus possuem condições financeiras de se defenderem no 

processo.

 DETERMINO a Secretaria deste juízo a apresentação de informações de 

antecedentes do acusado fornecida pelo Sistema Apolo.

COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia ao Instituto de Identificação 

bem como ao banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC) (art. 974, II da CNGC).

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48236 Nr: 3049-17.2017.811.0052

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edinaldo de Oliveira Importações e 

Exportações - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca da certidão de referência 39.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39778 Nr: 710-22.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otaviano Camilo dos Santos Filho, José Batista 

de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charles de Paula Almeida - 

OAB:MT - 24735-O, Luiz Gabriel Martins - OAB:OAB/MT 24343/O, 

Rubens Ventura - OAB:MT - 24615-O

 Processo nº 710-22.2016.811.0052 – Código 39778

Vistos etc.,

Em detida análise, considerando a manifestação de ref. 25, REVOGO a 

nomeação do Dr. Luiz Gabriel Martins e NOMEIO, como defensor(a) 

dativo(a), o(a) Dr(a). RUBENS VENTURA, OAB/MT n. 24615/O, para que 

atue como advogado(a) nesta ação, atento(a) ao disposto no art. 303 da 

CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – fev 2018, considerando que é 

dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem 

dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE (o)a douto(a) causídico(a) para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, no caso de aceitação do múnus de defesa do réu JOSÉ 

BATISTA DE ASSIS.

Ademais, INTIME-SE o Dr. Charles de Paula Almeida, para se manifestar 

nos exatos termos exarados à ref. 17, sob pena da revogação da 

nomeação e nomeação de outro defensor dativo.

Ademais, pelo serviço prestado nestes autos pelo causídico Dr. Luiz 

Gabriel Martins, OAB/MT 24.343/O, arbitro 02 URH – R$ 1.793,02 a título de 

honorários advocatícios. Expeça-se a competente certidão.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39817 Nr: 741-42.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waliferson Inacio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Carlos Roberto dos Santos Junior - OAB:MT - 

21786-O

 Processo nº 116-83.2015.811.0052 – Código 39817

Vistos...

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 
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7.210/84 - instaurado em desfavor de WALIFERSON INÁCIO DOS 

SANTOS.

Diante da certidão de ref. 37, REVOGO a nomeação de ref. 26, de forma 

que NOMEIO, o Dr. MARCOS LOPES DA SILVA, OAB/MT n. 15.800, para 

que atue como advogado nesta ação, considerando que é dever do 

Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela 

necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

Destaco que os honorários advocatícios serão arbitrados por ato, 

observando-se o teto máximo e o regime de cumprimento da pena 

constante na tabela OAB/MT – fev 2018, bem como de acordo com o zelo 

despendido e a complexidade que a causa requer.

CERTIFIQUE-SE se há outros executivos de pena em andamento em 

relação ao recuperando. Caso haja executivo em andamento com 

condenação transitada em julgado, reúnam-se os autos conforme dispõe o 

artigo 1.549 da CNGC.

REALIZE-SE cálculo de pena. Após, intime-se a parte e se dê vista ao 

MINISTÉRIO PÚBLICO para que, sucessivamente no prazo de 05 dias, se 

manifestem.

Cumpridos os itens acima, à conclusão.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54140 Nr: 2462-58.2018.811.0052

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleberson dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isis Alves Pacheco - OAB:MT - 

24821-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 54140

Vistos etc.,

Trata-se de ação de RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL proposta por 

CLEBERSON DOS SANTOS, visando a inclusão do sobrenome “TOLOMEU” 

em sua certidão de nascimentos, pois trata-se de sobrenome da família 

materna.

A inicial veio instruída com os documentos necessários para o seu 

recebimento.

Os autos vieram conclusos.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

DEFIRO as benesses da justiça gratuita, podendo revoga-las a qualquer 

tempo acaso inverídicas as alegações de hipossuficiência.

No mais, considerando a natureza da demanda, DÊ-SE vistas dos autos ao 

representante do Ministério Público para se manifestar no que entender de 

direito.

Após, tornem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39337 Nr: 510-15.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Santos, Richard de Arruda 

Benachio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Processo nº. 510-15.2016.811.0052 – Código: 39337

Vistos.,

Considerando que todas as diligências determinadas à ref. 157 foram 

devidamente cumpridas, com a apresentação de recurso de apelação e 

razões (defesa, ref. 166 e 178), contrarrazões recursais (Ministério 

Público, ref. 182) e juntada da mídia das audiências realizadas, 

REMETAM-SE os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para julgamento/apreciação dos recursos interpostos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 56640 Nr: 3878-61.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 56640

Vistos etc.,

Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS E GUARDA proposta por 

JHESSY MALONE DA CONCEIÇÃO em desfavor de GEISON FERNANDES 

SILVA, pleiteando pela fixação dos alimentos provisórios no importe de 

50% do salário mínimo vigente e 50% das despesas extraordinárias, bem 

como a guarda provisória da menor L.F.da C.

Inicialmente, RECEBO a inicial, uma vez que aparentemente estão 

presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do CPC.

Processo em segredo de justiça (art. 189, II, CPC).

 DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, podendo revogá-los a qualquer 

tempo, caso inverídico as alegações (art. 986 e ss do CPC).

 DETERMINO a tramitação prioritária do feito, eis que a demanda é pautada 

sob os interesses inerentes do infante, nos termos do art. 1.048, II do CPC 

e art. 4ª, alínea “b” do ECA.

Anoto que, a autora requer como liminar a guarda unilateral do menor 

L.F.da C. e a fixação de alimentos provisórios no importe de 50% 

(cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, bem como 50% das 

despesas extraordinárias.

 Antes de apreciar o pedido de liminar, DETERMINO a elaboração de 

estudo psicossocial, “in locu”, sem prévio aviso no ambiente em que 

encontra-se inserida a criança, cujo laudo deverá ser anexado aos autos 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Elaborado o estudo psicossocial, DÊ VISTA ao MINISTÉRIO PÚBLICO, com 

a intimação pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico, para, no prazo 

de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica, nos termos do 

que dispõe o artigo 178, inciso II, artigo 180, caput e § 2º, e artigo 183, § 

1º, todos do CPC.

Após, tornem-me conclusos para análise da liminar.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31413 Nr: 1274-40.2012.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir da Silva Matiello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 Processo nº 1271-40.2012.811.0052 – Código 31413

Vistos etc.,

Diante do longo lapso temporal e da alteração de Promotor de Justiça 

nesta Comarca, remetam-se os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para 

pugnar o que for de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44961 Nr: 1378-56.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jessé Vidal, Romario de Oliveira Soares, 

Valdeci Batista de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398/O, Charles de Paula Almeida - OAB:MT - 24735-O, Luiz 
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Gabriel Martins - OAB:OAB/MT 24343/O, Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo nº 1378-56.2017.811.0052 – Código 44961

Vistos etc.,

Em detida análise, considerando a renúncia à nomeação acostada (ref. 

35), a REVOGO e NOMEIO como defensor dativo, o Dr. ANDRÉ 

CONCEIÇÃO PAIVA, OAB/MT n. 22398/0, para que atue como advogado 

nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da 

OAB/MT – fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o douto causídico para, em caso de aceitação do múnus, se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias e representar os interesses do 

acusado ROMÁRIO DE OLIVEIRA SOARES.

 Após, CONCLUSOS para designação de audiência de instrução e 

julgamento.

 Pelos serviços prestados neste processo, ARBRITO o montante de 02 

URH – R$ 1.793,02 ao advogado dativo nomeado, Dr. Luiz Gabriel Martins 

OAB/MT . Expeça-se a respectiva certidão.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45470 Nr: 1660-94.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberio Carlos Mauricio Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gabriel Martins - 

OAB:OAB/MT 24343/O, Marcos Lopes da Silva - OAB:MT - 15.800

 Processo nº 1660-94.2017.811.0052 – Código 45740

Vistos etc.,

Em detida análise, considerando a renúncia à nomeação acostada (ref. 

27), a REVOGO e NOMEIO como defensor dativo, o Dr. MARCOS LOPES 

DA SILVA, OAB/MT n. 15800, para que atue como advogado nesta ação, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – 

fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o douto causídico para, em caso de aceitação do múnus, se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias e representar os interesses do 

acusado ROBERIO CARLOS MAURÍCIO SANTOS.

 Após, CONCLUSOS para designação de audiência de instrução e 

julgamento.

 Pelos serviços prestados neste processo, ARBRITO o montante de 02 

URH – R$ 1.793,02 ao advogado dativo nomeado, Dr. Luiz Gabriel Martins 

OAB/MT . Expeça-se a respectiva certidão.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35953 Nr: 372-82.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalto Ávila

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelika Cunha Saibert - 

OAB:MT - 18038-O, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A

 Processo nº. 372-82.2015.811.0052 – Código: 35953

Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de 

ADALTO ÁVILA, pela suposta prática dos crimes previsto no artigo 16, 

caput, e no artigo 12 da Lei 10.826/03 c/c artigo 16, inciso III, c/c artigo 17, 

inciso II, ambos do Decreto nº 3.665/00.

À ref. 23, foi determinada a notificação de EVENTUAL proprietário de 

boa-fé, para que se manifeste quanto ao interesse de restituição das 

armas apreendidas.

À ref. 28, ANEILSON LOPES DE LIMA requereu a restituição da arma 

pistola Marca Taurus, Mod. 24/7 PRO, Cal. .40, N. Série SAN30525 e N. 

SIGMA 304315, alegando, em síntese, ser proprietário de boa-fé.

Indeferida a restituição (ref. 39), ANEILSON reiterou o pedido de 

restituição, juntando termo de distrato da doação da arma para ADALTO 

ÁVILA (ref. 82).

Instado a opinar, o MINISTÉRIO PÚBLICO manifestou-se pela restituição 

(ref. 90).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Sobre a restituição de bens apreendidos, prevê o CPP:

Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela 

autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista 

dúvida quanto ao direito do reclamante.

À ref. 39, foi indeferido o primeiro pedido de restituição em razão de 

haver, na fl. 92 (PDF), um termo de doação, onde ANEILSON LOPES DE 

LIMA transferia a propriedade da arma para ADALTO AVILA, o que 

impossibilitava a restituição do bem para aquele, uma vez que não era 

mais o dono.

Ocorre que, no pedido de reconsideração (ref. 82), juntou-se um termo de 

distrato da doação, demonstrando que o requerente tornou-se novamente 

proprietário da arma, que, inclusive, já foi registrada em seu nome no dia 

15/06/2018, conforme certificado de registro anexo ao pedido. Dessa 

forma, tendo em vista que foi desfeito o negócio com o réu, que a arma já 

está registrada em nome de ANEILSON e que ela não interessa mais aos 

autos, em razão de já ter sido objeto de perícia (fls. 58/65 – PDF), o 

deferimento do pedido é medida que se impõe.

 Diante do exposto, DETERMINO a restituição arma pistola Marca Taurus, 

Mod. 24/7 PRO, Cal. .40, N. Série SAN30525 e N. SIGMA 304315 a 

ANEILSON LOPES DE LIMA ou a seu procurador.

Cientifique-se o MINISTÉRIO PÚBLICO e intime-se a defesa.

Aguarde-se a realização da audiência (ref. 70).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55016 Nr: 3021-15.2018.811.0052

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rennan Ryuston Siqueira Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isis Alves Pacheco - OAB:MT - 

24821-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 55016)Vistos etc(...).Por todo exposto, DEFIRO o pedido de 

expedição de alvará judicial para fins de levantamento da importância 

referente ao FGTS/PIS/PASEP da falecida Lilian Aparecida Ribeiro, com os 

acréscimos que houver, com fundamento no art. 487, I, do CPC e, 

consequentemente, extingo o feito com resolução do mérito.EXPEÇA-SE o 

competente alvará de autorização, sendo dispensada a prestação de 

contas nos autos acerca do montante levantado.Ciência ao Ministério 

Público.Sem custas.P.R.I.C.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com 

as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47907 Nr: 2894-14.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Cardoso dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo nº 2894-14.2017.811.0052 – Código 47907. Considerando o 

disposto no art. 453 do CPP, DESIGNO a sessão do Tribunal do Júri para o 

DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2018, ÀS 08H00MIN (MT). 1. INTIMEM-SE as 

testemunhas arroladas, fazendo constar do mandado a data, horário e 

local da Sessão Plenária. 2. EXPEÇAM-SE CARTAS PRECATÓRIAS para 

intimação dos residentes fora da Comarca e desde já consigno que tais 

testemunhas não são obrigadas a comparecer em Plenário, e caso as 
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testemunhas não sejam encontradas para realização do júri, não será a 

sessão redesignada, e serão exibidos os vídeos dos depoimentos por 

elas prestados na fase de instrução. 3. A exibição de depoimentos 

prestados pelas testemunhas, ouvidas em fase instrutória, que não forem 

localizadas para depor em sessão plenária encontra respaldo no art. 473, 

§3º do CPP e não está elencada entre os impeditivos do art. 478 do CPP. 4. 

CERTIFIQUEM-SE os antecedentes criminais atualizados do acusado 

CLAUDEMIR CARDOSO DOS SANTOS. 5. À DIRETORIA DO FORO para 

disponibilizar os objetos apreendidos (sobretudo armamento) para 

apresentação em plenário no dia designado, bem como preparar o plenário 

do júri para eventual necessidade de transmissão dos depoimentos 

colhidos na fase instrutória. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário com urgência. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53009 Nr: 1738-54.2018.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Araújo Fagundes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO 

PUNITIVA ESTATAL em desfavor da parte ré MÁRIO ARAÚJO FAGUNDES, 

já qualificado nos autos, para o CONDENAR pela prática do crime previsto 

no art. 250, caput, do Código Penal, assim como passo à 

individualização/fixação da(s) pena(s) – CRFB/88, art. 5º, XLVI -, 

fazendo-a de acordo com as conclusões suso – CPP, art. 387, I a III; CP, 

arts. 59, 60 -, cuja “pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 

59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias 

atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de 

aumento” - CP, art. 68.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53300 Nr: 1929-02.2018.811.0052

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Moreira Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Lopes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CITE-SE a parte REQUERIDA e INTIMEM-SE AS PARTES para que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada, devendo ser 

advertidas as partes: a) o não comparecimento injustificado à solenidade 

conciliatória é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa; b) devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, §§ 8º e 9º do CPC);No 

mandado de citação deverá conter apenas os dados necessários à 

audiência e deverá estar DESACOMPANHADO DE CÓPIA DA PETIÇÃO 

INICIAL, assegurando ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo, conforme dispõe o artigo 695, § 1° do CPC;O réu poderá 

oferecer CONTESTAÇÃO, por petição, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

na forma do art. 335 do CPC.Registre-se que no ato da intimação deverá o 

sr. Oficial de Justiça indagar a parte requerida sobre a possibilidade de 

constituir advogado.Após, de tudo cumprido e certificado, 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46844 Nr: 2342-49.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomira Lopes, Irany Lopes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O, ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA - OAB:22398, 

Marcos Lopes da Silva - OAB:MT - 15.800

 Processo nº 2342-49.2017.811.0052 – Código 46844

Vistos, etc.

Em detida análise, considerando a manifestação de ref. 24, REVOGO a 

nomeação do Dr. Amós Medeiros dos Santos e NOMEIO, como 

defensor(a) dativo(a), o(a) Dr(a). MARCOS LOPES DA SILVA, OAB/MT n. 

15800, para que atue como advogado(a) nesta ação, atento(a) ao 

disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – fev 2018, 

considerando que é dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e 

gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da 

Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE (o)a douto(a) causídico(a) para, em caso de aceitação do 

múnus, representar os interesses do acusado neste processo e oferecer 

resposta à acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 

396 e 396-A do CPP.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54701 Nr: 2845-36.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo da Silva Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Gomes Ferreira - 

OAB:9862

 Diante do exposto, a condenação do PABLO DA SILVA CARDOSO pelo 

crime de tráfico é medida que se impõe.DISPOSITIVOIsso posto, RESOLVO 

O MÉRITO e JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA 

ESTATAL em desfavor da parte ré PABLO DA SILVA CARDOSO, já 

qualificado nos autos, para o CONDENAR pela prática dos crimes 

previstos no artigo 180, caput, do Código Penal, e no artigo 33, caput, da 

Lei 11.343/06. Resolvido o mérito, passo à individualização/fixação da(s) 

pena(s) – CRFB/88, art. 5º, XLVI -, fazendo-a de acordo com as 

conclusões suso – CPP, art. 387, I a III; CP, arts. 59, 60 -, cuja “pena-base 

será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida 

serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por 

último, as causas de diminuição e de aumento” - CP, art. 68.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45548 Nr: 1690-32.2017.811.0052

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elitania Silva dos Santos, Pedro José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juizo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA - 

OAB:22398/O, LINA MARIE CABRAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 45548

Vistos etc.,

Diante da certidão de ref. 29, NOMEIO o Dr. ANDRÉ CONCEIÇÃO PAIVA, 

OAB/MT n. 22.398/O, para que defenda os interesses da parte autora na 

presente ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente 

da OAB/MT – fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

Destaco que os honorários advocatícios serão fixados por ato realizado 

até o término da presente ação de alimentos, de acordo com o zelo 

despendido e a complexidade que a causa requer.

 INTIME-SE o d. causídico, para em caso de aceitação do múnus, se 

manifestar e requerer o que entender de direito.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Comarca de Rosário Oeste
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 86753 Nr: 4339-93.2018.811.0032

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJdOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karina Paula Faustino da 

Silva - OAB:OAB/MT 15829-A

 Vistos.

À vista do requerimento acostado em ref.10, remetam-se os autos ao 

Ministério Público para manifestação, no prazo legal.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 51978 Nr: 2002-44.2012.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Loudoria de Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - 

OAB:14241/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando atentamente os autos verifico a ocorrência de erro material 

na sentença proferida às fls.84/85, no que tange exclusivamente ao nome 

da parte autora.

Imperioso ressaltar que o erro material em testilha é o erro de fácil 

constatação, perceptível à primeira vista, a olho nu, não havendo 

necessidade de recorrer à interpretação de conceito, estudo ou exame 

mais acurado para detectar esse erro; ele é percebido por qualquer 

pessoa.

Assim, tendo em vista que o erro material verificado, promovo a seguinte 

retificação no dispositivo da sentença, de molde que:

Onde se lê:

“Ex positis, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS a conceder a aposentadoria rural por 

idade nos termos dos artigos 48 § 1º da Lei 8.231/91 à Sra. MARIA ALVES 

BARRETO MARTOS, [...].”.

Leia-se:

“Ex positis, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS a conceder a aposentadoria rural por 

idade nos termos dos artigos 48 § 1º da Lei 8.231/91 à Sra. MARIA 

LOUDORIA DE MACEDO, [...]”.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62971 Nr: 1787-63.2015.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lisboa de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Campos Souza - 

OAB:OAB/MT 15097-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:0

 Citada, a parte requerida apresentou contestação, com documentos 

(ref.13). Contudo, conforme certidão de ref.14, verifico que a mesma foi 

apresentada fora do prazo legal, razão pela qual DECRETO a sua revelia, 

porém deixo de aplicar seus efeitos por estar inserto no conceito de 

Fazenda Pública. Posto isto, o INSS submete-se ao princípio da 

indisponibilidade do interesse público, razão pela qual deve o processo 

prosseguir para a fase instrutória.Na peça de defesa, a requerida alegou 

preliminar de prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, 

parágrafo único, da Lei Federal n. 8.213/91.Com efeito, insta salientar que 

a prescrição aqui arguida é aquela que não atinge o fundo de direito, ou 

seja, o direito ao recebimento do benefício previdenciário em tela, mas sim 

as prestações não reclamadas dentro de certo lapso de tempo, que vão 

prescrevendo em face da demora do beneficiário em requerê-las, 

especialmente porque atinente à relação de trato sucessivo.Nesse passo, 

considerando que a prescrição tem seu início a partir do vencimento de 

cada parcela, antes de tudo, faz-se necessário fixar a data do início do 

benefício, para só então, verificar a ocorrência ou não da prescrição.

[...].Partes legítimas e bem representadas.Pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual presentes.Com efeito, 

DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido a 

presença dos requisitos legais para concessão do benefício 

previdenciário em tela. Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 

(dez) dias especifiquem as provas que pretendem produzir (se assim o 

quiserem), bem assim para que depositem o respectivo rol de testemunhas 

que deporão em juízo e que deverão comparecer independentemente de 

intimação.Após a manifestação retro, voltem-me os autos conclusos para 

designação de audiência de instrução, se necessário.[...].Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69477 Nr: 2495-79.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Domingos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - 

OAB:14241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃOVistos.Trata-se de Ação para Concessão Aposentadoria Rural 

por Idade c/c Tutela Antecipada, ajuizada por JOSE DOMINGOS DOS 

SANTOS, em face do INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL – 

INSS, alegando, para tanto, ter preenchidos os requisitos para a 

concessão do referido benefício previdenciário.Inicialmente, nos termos do 

art. 357 do Novo Código de passo a sanear o feito.Recebida a inicial em 

decisão de ref.04, ocasião em que fora deferido o benefício da Gratuidade 

de Justiça à parte autora e indeferida a antecipação de tutela.Citada, a 

parte requerida apresentou contestação, conforme certidão de ref.11. 

Impugnação à contestação, em ref.16.Na peça de defesa, a requerida 

alegou preliminar de prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, 

parágrafo único, da Lei Federal n. 8.213/91.Com efeito, insta salientar que 

a prescrição aqui arguida é aquela que não atinge o fundo de direito, ou 

seja, o direito ao recebimento do benefício previdenciário em tela, mas sim 

as prestações não reclamadas dentro de certo lapso de tempo, que vão 

prescrevendo em face da demora do beneficiário em requerê-las, 

especialmente porque atinente à relação de trato sucessivo.Nesse passo, 

considerando que a prescrição tem seu início a partir do vencimento de 

cada parcela, antes de tudo, faz-se necessário fixar a data do início do 

benefício, para só então, verificar a ocorrência ou não da prescrição. 

Sendo assim, tenho por mim que a preliminar alegada deverá ser 

apreciada com maior segurança no momento da prolação da 

sentença.Assim, não há preliminar a ser apreciada.Partes legítimas e bem 

representadas.Pressupostos processuais de validade e existência da 

relação processual presentes.Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, 

fixando como ponto controvertido a presença dos requisitos legais para 

concessão do benefício previdenciário em tela. Desde já, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de maio de 2019, às 

16h10min.I[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 80077 Nr: 549-04.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA BATISTA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por fim, considerando a imprescindibilidade que o caso requer, 

necessária a comprovação da condição de segurado, devendo o autor 

produzir início de prova material, conforme preceitua o §3° do art. 55 da 

Lei 8.213/91. Desta forma, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresente o rol de provas que deseja 

produzir.INTIMEM-SE a parte autora, bem como a requerida, esta por meio 

de remessa postal (convênio INSS e TJ/MT), para comparecerem à 

audiência ora designada.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81371 Nr: 1329-41.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thyago Heinrich Arruda Leite de Lima, Pedro 

Henrique Carvalho Schwinden

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariney Fatima Neves - 

OAB:10737/MT

 Processo Criminal Eletrônico nº 1329-41.2018.811.0032

Código nº 81371

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réus: Pedro Henrique Carvalho Shwinden e Thyago Heinrich Arruda Leite 

de Lima

S E N T E N Ç A

I- RELATÓRIO

Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada ajuizada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio de seu 

representante legal com exercício nesta Comarca, contra PEDRO 

HENRIQUE CARVALHO SHWINDEN e THYAGO HEINRICH ARRUDA LEITE 

DE LIMA, todos devidamente qualificados nos autos, imputando-lhes a 

prática dos crimes previstos nos art. 157, §2º, incisos I e II c/c artigo 329, 

ambos do Código Penal e artigo 244-B do ECA.

 Consta da peça incoativa que no dia 19 de abril de 2018, por volta das 

19h:30min, no estabelecimento comercial denominado Bar e Lanchonete 

do Ciro, localizado na Rua 09, nº 52, Alto de Jangada, Jangada/MT, os 

denunciados Pedro Henrique Carvalho Shwinden e Thyago Heinrich 

Arruda Leite de Lima, agindo em comunhão de esforços com os 

adolescentes Pedro Ferreira Martins Neto e Pedro Luiz do Nascimento 

Franca, com consciência e vontade, mediante violência e com emprego de 

arma de fogo, subtraíram coisa alheia móvel da vítima Ciro Florentino de 

Oliveira, consistente em 01 (um) aparelho celular marca Blue; a quantia de 

R$ 128,00 (cento e vinte oito) reais; 01(um) vidro de perfume Kaiak com 

50ml de liquido; 01 (uma) jaqueta de cor preta marca Adidas; 01 (um) 

isqueiro cor verde.

 Consta ainda que nas mesmas circunstâncias acima descrita os 

denunciados Pedro Henrique Carvalho Shwinden e Thyago Heinrich 

Arruda Leite de Lima, com consciência e vontade opuseram-se à 

execução de ato legal, mediante troca de tiros, com o policial Waldirney 

Nunes de Almeida que lhe deu voz de prisão.

Por fim, consta da peça incoativa que nas mesmas circunstâncias acima 

descrita os denunciados Pedro Henrique Carvalho Shwinden e Thyago 

Heinrich Arruda Leite de Lima, com consciência e vontade, corromperam 

e/ou facilitaram a corrupção do menor de 18 (dezoito) anos de Pedro 

Ferreira Martins Neto, com 17 (dezessete) anos e Pedro Luiz do 

Nascimento Franca com 16 (dezesseis) anos, com eles praticando o delito 

de roubo qualificado, abaixo descrito.

Segundo restou apurado, na data, horário e local supradescritos os 

denunciados Pedro Henrique Carvalho Shwinden e Thyago Heinrich 

Arruda Leite de Lima acompanhados dos adolescentes adentram no 

estabelecimento comercial da vítima em posse de uma arma de fogo e 

anunciaram o assalto exigindo-lhe dinheiro.

 Ato contínuo, após renderem a vítima os denunciados e adolescentes 

adentraram em sua residência, que fica nos fundos do bar, e subtraíram 

os objetos acima descritos. Infere-se, que a polícia foi acionada e ao 

chegar ao local avistaram os denunciados saindo do interior do comércio, 

sendo que na tentativa de detenção os denunciados resistiram à prisão, 

havendo troca de tiro, oportunidade em que conseguiram evadir do local, 

foragindo pelo matagal.

Após, em perseguições e diligências a polícia logrou êxito em capturar 

todos envolvidos, restituído os pertences à vítima.

 A denúncia foi recebida em 07/05/2018, mesma oportunidade em que 

determinou-se a citação dos acusados para responderem à acusação.

As defesas prévias dos réus Thyago Heinrich e Pedro Henrique aportaram 

aos autos em 05/06/2018, pugnando pela rejeição da denúncia.

Por não vislumbrar ser hipótese de absolvição sumária nem rejeição da 

denúncia, este juízo designou audiência de instrução e julgamento, 

conforme decisão datada de 04/07/2018.

Em 14/08/2018, realizou-se audiência de instrução e julgamento, tendo 

sido ouvidas, na oportunidade, a vítima, duas testemunhas e os dois réus.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou memoriais finais 

escritos, pugnado pela total procedência dos pedidos contidos na 

denúncia.

A defesa, por seu turno, também em sede de memoriais, clamou pela 

absolvição quanto ao crime de corrupção de menores e aplicação da 

atenuante genérica da confissão espontânea, fixando-se a pena no 

mínimo legal.

Os autos vieram-me conclusos para decisão.

É o relatório do necessário.

Fundamento e Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Pretende-se nestes autos apurar a responsabilidade criminal de Pedro 

Henrique Carvalho Shwinden e Thyago Heinrich Arruda Leite de Lima, pela 

prática dos crimes previstos nos artigos art. 157, §2º, incisos I e II c/c 

artigo 329, ambos do Código Penal e artigo 244-B do ECA.

Não havendo questões prejudiciais ou preliminares a serem enfrentadas, 

passo a analisar o mérito, e para uma melhor compreensão, o faço de 

forma individualizada a cada crime imputado na denúncia aos acusados.

II.1 - DO CRIME DE ROUBO MAJORADO (art. 157, § 2º, inciso I e II, do 

Código Penal) C/C RESISTÊNCIA (art. 329, caput, do Código Penal).

 Não restam dúvidas quanto à materialidade dos crimes em questão, 

consoante se depreende do Auto de Prisão em Flagrante de fl. 07, Boletim 

de Ocorrência de fls. 09/10, Termo de Apreensão de fls. 11, Auto de 

Entrega de fls. 17, Relatório Policial de fls. 50/55 e termos de declarações 

prestados nas fases inquisitorial e instrutória.

Por sua vez, no que refere à autoria do crime, é inconteste serem os réus 

os autores dos crimes de roubo consumado, majorado pelo emprego de 

arma de fogo e concurso de agentes, senão vejamos.

Ainda em sede inquisitorial, o policial militar Waldirney Nunes de Almeida, 

aduziu que foi informado que na Lanchonete do Ciro estava ocorrendo um 

roubo, momento em que os milicianos se deslocaram até o local e 

visualizaram uma pessoa do lado de fora e duas pessoas dentro do 

estabelecimento, sendo que um dos que estavam dentro do 

estabelecimento estava armado. Relatou que foi verbalizado a presença 

da polícia, sendo determinado que deitassem e se entregassem, momento 

em que um deles esboçou reação com a arma em direção à guarnição e 

saiu correndo, pulando o muro, sendo necessário um disparo de arma de 

fogo contra eles. Relatou que eles dispararam contra a guarnição, que 

revidou. Asseverou ainda que um deles foragiu pelo matagal e, por isso, 

saíram em diligências, sendo que conseguiram abordar um homem com as 

mesmas características passadas pela vítima, que estava com o perfume 

e dinheiro, sendo que ele foi reconhecido pela vítima.

Em âmbito judicial, novamente inquirido, a testemunha em comento ratificou 

com segurança e coesão o depoimento prestado em âmbito policial, tendo 

acrescentado ainda que, por volta das 20h00min, conseguiram fazer a 

prisão do Pedro Henrique, sendo encontrado com ele um vidro de perfume, 

o qual foi reconhecido pela vítima. No dia seguinte a equipe da polícia civil 

fez a prisão do restante dos suspeitos. Afirmou que quem portava a arma 

de fogo era o Pedro Henrique.

Por seu turno, a testemunha Benedito Antônio Rondon, investigador de 

polícia, assentou em juízo que conduziram o Thyago até a delegacia, e no 

caminho ele confessou que realmente tinha participado, momento em que 

perguntou para ele quem era a pessoa de Jangada que estava passando 

as informações, respondeu que era Pedro, menor de idade de 

Jangada-MT, momento em que foram até a residência do Pedro e 

conduziram todos para a delegacia. Questionado se foi encontrado com 

Thyago os objetos que foram subtraídos, disse que não, nem a arma de 

fogo, porque ele lhe relatou que havia jogado a arma em um terreno muito 
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complicado, sendo que tentaram encontrar, mas não conseguiram. 

Confirmou que tinha a participação do Pedro Henrique e junto com Thyago, 

tinha outro menor e, ainda, tinha um outro menor, que estava passando as 

informações para eles. Relatou que eles lhe afirmaram que obtiveram a 

informação de que na residência de Ciro havia um dinheiro guardado e que 

ele possuía arma de fogo.

Já a vítima Ciro Florentino de Oliveira, ao ser inquirido em juízo, também 

ratificou com segurança as declarações prestadas em sede inquisitorial e 

afirmou que estava em seu comércio, momento em que os denunciados 

chegaram no local e pediram uma cerveja, tendo ele respondido que não 

vendia bebida pra tomar no local. Nesse momento um deles pediu uma 

catuaba e, no momento em que foi até a prateleira para pegar a bebida 

escutou que alguém pulou e, ao virar-se, deparou-se com Thyago com um 

revólver na mão, dizendo que se reagisse, atiraria. Afirmou que eles 

pediram o dinheiro, nesse momento, passaram pelo local algumas 

pessoas, que acionaram a Polícia. Relatou que Pedro foi até seu quarto e 

jogou tudo no chão. Relatou que, quando os policias chegaram, eles 

correram que teve troca de tiro. Relatou que foram roubados dois 

celulares, perfume, e levaram um dinheiro que tinha no caixa, sendo que 

os objetos foram recuperados. Questionado sobre em quantos estavam, 

respondeu que entraram dois, Thyago e o outro, e um terceiro ficou do 

lado de fora cuidando, era menor. E o quarto era um informante, estava 

uma distância longa, esse não chegou no local. Relatou que eles 

perguntaram se tinha arma de fogo e dinheiro. Relatou que Thyago estava 

armado e dizia, vou atirar em você, se você não passar o dinheiro e a 

arma. Relatou ter ouvido troca de tiros, bem como que os reconheceu, eis 

que eles não estavam encapuçados.

O acusado Pedro Henrique Carvalho Schwinden, quando interrogado em 

juízo, confessou parcialmente os fatos, oportunidade em que apresentou a 

sua versão, dizendo que recebeu uma ligação anônima, eis que possuía 

uma dívida e a pessoa disse na ligação que mandaria um carro no local 

para buscá-lo, um carro HB20 branco, e, se não entrasse, essa pessoa 

mataria seus pais, por isso entrou no carro. Saíram de Cuiabá para 

Jangada, sendo que, dentro do carro, estavam quatro pessoas. Afirmou 

que Thyago estava no carro, contudo, disse que não conhecia ninguém. 

Afirmou não saber a idade dos menores e que chegaram em Jangada por 

volta das 19h00min. Afirmou que apenas acompanhou os outros, sendo 

que foi Thyago que anunciou o assalto. Relatou que quem estava com a 

arma de fogo era o Thyago, disse que se tratava de uma réplica. Relatou 

que, em nenhum momento, portou a arma de fogo. Questionado sobre o 

que fora subtraído, respondeu que, com ele, pegaram um perfume que o 

menor de idade lhe entregou, sendo que a vítima reconheceu e falou que 

lhe pertencia. Questionado sobre eles terem se escondido no mato, 

respondeu que não se escondeu, alegou que correu, tendo ido direto para 

a BR pedir ajuda. Questionado se resistiu a prisão, disse que não, 

afirmando ter colocado a mão na cabeça no momento em que a Polícia 

chegou.

 Por derradeiro, o réu THYAGO HEINRICH ARRUDA LEITE DE LIMA, quando 

de seu interrogatório em juízo, confessou parcialmente os fatos, 

oportunidade em que apresentou a sua versão, dizendo que estava com 

uma dívida e precisava pagar, eis que estava sendo ameaçando. Indagado 

sobre como foi feita a escolha do local a ser assaltado, afirmou que foi um 

menor que escolheu. Indagado sobre quem estava armado, relatou que 

era um simulacro e quem estava era o menor de idade. Relatou que duas 

pessoas entraram no estabelecimento. Indagado sobre qual o horário que 

a polícia chegou, respondeu que não sabia porque estava no mato. 

Confirmou ter fugido. Relatou que foi preso na casa de sua avó em 

Jangada-MT. Afirmou não ter resistido a prisão, dizendo que no momento 

em que a polícia chegou, colaborou com eles. Questionado se alguém 

havia atirado contra a polícia, afirmou que não, por que não tinha como 

atirar com um simulacro. Confirmou que os outros dois são menores de 

idade. Afirmou que o motorista do Uber que os trouxeram de Cuiabá, era a 

pessoa que ele devia, relatando que ele foi morto em Cuiabá-MT. Relatou 

que a informação que eles tinham era que na casa de Ciro havia dinheiro, 

falaram que teria R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

 Em suma, a imputação do crime de roubo aos réus se encontra fundada 

em elementos concretos e robustos de provas e que, portanto, permitem a 

imposição de um decreto condenatório seguro quanto à responsabilidade 

penal dos mesmos quanto aos crimes em testilha, devendo-lhes recair a 

imputação prevista na denúncia do Parquet, não havendo quaisquer 

causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade que possa beneficiá-los.

II.2 – DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – (ART. 244-B, DO ECA):

Por sua vez, quanto ao crime de corrupção de menor (art. 244-B, do ECA), 

vislumbro que a materialidade se encontra consubstanciada no Auto de 

Prisão em Flagrante de fl. 07, Boletim de Ocorrência de fls. 09/10, Termo 

de Apreensão de fls. 11, Auto de Entrega de fls. 17, Relatório Policial de 

fls. 50/55 e termos de declarações prestados nas fases inquisitorial e 

instrutória.

Por sua vez, a autoria resta evidenciada pelas declarações colhidas em 

sede extrajudicial, onde o próprio adolescente Pedro Luiz do Nascimento 

França admite ter participado da empreitada criminosa juntamente com os 

ora réus. Assevera ainda o menor que Pedro Ferreira estava portando 

uma arma de fogo.

De outra banda, em que pese haja negativa da participação pelo 

adolescente Pedro Ferreira, as demais testemunhas inquiridas atestaram 

sua participação da empreitada criminosa.

Ainda em sede policial, a vítima Ciro Florentino ressaltou que chegaram 

três pessoas, sendo que ele visualizou que Thyago estava portando arma 

de fogo, enquanto Pedro Luis e Pedro Henrique também entraram na 

residência, sendo que reconheceu os três, Thyago, Pedro Luiz e Pedro 

Henrique como sendo os autores do Roubo, versão dos fatos que foi 

corroborada pelo seu depoimento colhido em juízo.

No ponto, convém traze a lume o entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso sobre o tema em apreço, in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO – CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E 

CORRUPÇÃO DE MENORES - INCONFORMISMO DA DEFESA –1. 

ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA 

PROVADAS – PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – 2. DE 

OFÍCIO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – PERSONALIDADE QUE NÃO É 

DESFAVORÁVEL – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE 

RELATIVA – RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES - 

EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO MÍNIMA - 3. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO COM REFORMULAÇÕES DE OFÍCIO. 1. 

Provada a materialidade e a autoria delitiva não se fala em absolvição, 

sendo certo que a palavra da vítima e testemunha presencial tem especial 

destaque nos crimes patrimoniais [...]” (Ap 7723/2018, DES. GILBERTO 

GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, 

Publicado no DJE 16/05/2018)

“[...]1. Restando comprovada a efetiva participação de adolescente no 

crime, não se pode falar em absolvição do apelante em relação ao crime 

de corrupção de menor, descrito no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, tendo 

em vista que o referido delito possui natureza formal e se consuma 

independentemente de prova da efetiva e posterior corrupção. Aplicação 

da Súmula n. 500, do Superior Tribunal de Justiça. [...]” (Ap 5588/2018, 

DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado 

em 09/05/2018, Publicado no DJE 17/05/2018)

Não prospera a tese defensiva de que estando o adolescente previamente 

corrompido o crime de corrupção de menores tornar-se-ia impossível. 

Neste sentido é o entendimento do E. TJMT, senão vejamos:

“[...] O crime de corrupção de menor, inscrito no art. 244-B da Lei n. 

8.069/90, por ser crime da espécie formal, pressupõe tão somente a prova 

da menoridade e a existência do crime, sendo irrelevante se o adolescente 

já era corrompido à época da infração”[...]. (Ap 77951/2018, DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

30/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018)

Portanto, estando bem delimitada a materialidade do crime de corrupção de 

menor para a prática do crime em tela, o qual, diga-se de passagem, é 

crime formal, e não havendo dúvidas quanto a autoria dos réus, a 

condenação é medida que se impõe, eis que há conteúdo probatório 

seguro e suficiente para tanto, devendo-lhes recair a imputação prevista 

na denúncia do Parquet, não havendo quaisquer causas excludentes de 

ilicitude ou culpabilidade que possa beneficiá-lo.

II.3 DAS ATENUANTES E AGRAVANTES

Após delimitada e fundamentada a materialidade do crime descrito na 

denúncia, bem como a autoria e responsabilidade criminal dos réus, 

torna-se imperioso analisar se estão presentes algumas das 

circunstâncias legais atenuantes e/ou agravantes previstas no Código 

Penal.

No ponto, pugna a defesa pelo reconhecimento e aplicação da 

circunstância atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, “d” do CP), 

uma vez que teriam os réus reconhecido perante a autoridade judicial a 

autoria dos crimes a eles imputados.

Na espécie, muito embora seja hipótese de confissão qualificada, o 

entendimento pretoriano é no sentido de que tal atenuante tem lugar 
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sempre que de algum modo influir no convencimento do julgador, de modo 

que, sendo esta circunstância que se revela nos autos, impõe-se a sua 

aplicação, notadamente quando da segunda fase da dosimetria da pena.

Ainda, de acordo com os documentos dos autos, o réu THYAGO HEINRICH 

era menor de 21 anos ao tempo dos fatos, devendo incidir também a 

atenuante do art. 65, I, do CP.

Não há, por outro vértice, qualquer circunstância agravante.

II.4 DAS CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO.

Por oportuno, saliento que pesam sobre os acusados as majorantes 

atinentes ao emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, § 

2º, I e II do Código Penal).

 A primeira, tocante ao emprego de arma de fogo, resta sobejamente 

comprovada na espécie, conforme depoimentos prestados em juízo, que 

deram conta, inclusive, da realização de disparo de arma de fogo contra 

os milicianos, não prosperando a tese de que se tratava de simulacro.

Elucide-se que é certo que tal dispositivo legal fora recentemente 

revogado pela Lei n.º 13.654, publicada em 23 de abril de 2018. Nada 

obstante, ao que se depreende da redação dada pela mencionada lei ao 

art. 157, § 2-A, I do Código Penal, cuida-se de continuidade 

normativo-típica, uma vez que apenas houve a migração da causa de 

aumento para outro dispositivo. Contudo, a nova lei mostra-se mais 

gravosa aos acusados, de modo que não se permite a sua aplicação 

retroativa em prejuízo dos mesmos, já que o crime foi cometido no dia 

19/04/2018, razão pela qual há de incidir a causa de aumento no patamar 

de 1/3 (um terço).

Por sua vez, o concurso de pessoas também resta bem delineado no 

caderno processual, porquanto todas as testemunhas e a vítima, bem 

assim o próprio réu José Walef, foram uníssonos em afirmar que o crime 

foi praticado por no mínimo dois agentes, que agiram em unidade de 

desígnios para a prática do crime de roubo, razão pela qual deve incidir 

também a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

Ainda, deverá ser levada em conta que a incidência de duas ou mais 

causas de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de 

uma delas na terceira fase da dosimetria da pena e as demais, como 

circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme jurisprudência pacífica 

do e. TJ/MT, consubstanciada no Enunciado Orientativo nº 32, publicado 

no DJe edição 9998, em 11/04/2017.

Saliento, por fim, não concorrer qualquer causa de diminuição da pena.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para:

a) CONDENAR o réu PEDRO HENRIQUE CARVALHO SCHWINDEN, 

devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas 

no art. 157, § 2º, inciso I e II, c/c art. 329, ambos do Código Penal e artigo 

244-B, § 2º, da Lei 8.069/90 (ECA), na forma do art. 69 do Código Penal.

b) CONDENAR o réu THYAGO HEINRICH ARRUDA LEITE DE LIMA, 

devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas 

no art. 157, § 2º, inciso I e II, c/c art. 329, ambos do Código Penal e artigo 

244-B, § 2º, da Lei 8.069/90 (ECA), na forma do art. 69 do Código Penal.

IV - DOSIMETRIA DA PENA

Em atenção ao critério estabelecido pelo art. 68 do Código Penal e ao 

princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI da Carta 

Magna, passo a dosar a pena, sendo necessário aferir as circunstâncias 

judiciais, considerar as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por 

último, as causas de diminuição e de aumento de pena.

 IV.I DO RÉU PEDRO HENRIQUE CARVALHO SCHWINDEN

- Do crime do art. 157, § 2º, inciso I e II, do Código Penal

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, denoto que o réu possui 

culpabilidade normal à espécie, uma vez que o seu comportamento não 

exorbita do tipo penal, nada tendo a valorar; há nos autos informações de 

que o réu não possui antecedentes criminais; não foram angariados nos 

autos maiores elementos que possam definir sua conduta social e 

personalidade, não sendo possível valorar tais circunstâncias de forma 

negativa; os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, porquanto no 

crime de roubo está ínsita a vontade de subtrair o patrimônio alheio 

mediante o emprego de ameaça ou violência; quanto às circunstâncias do 

crime, devem ser valoradas de forma negativa, uma vez que praticadas 

mediante concurso de agentes, o que sobreleva do tipo penal, merecendo, 

portanto, maior juízo de reprovação; quanto às consequências do crime, 

verifico que são aquelas naturalmente ligadas ao tipo penal em questão, já 

que corriqueiramente importam na diminuição patrimonial da vítima, não 

havendo, portanto, que ser negativamente valorada; no atinente ao 

comportamento da vítima, essa circunstância deve ser valorada de forma 

neutra, já que não há qualquer elemento que indique que o mesmo foi 

determinante para a prática delituosa.

Assim, diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas, entendo 

por bem fixar a pena-base do réu, para o crime de roubo, no patamar 

proporcional e razoável de 05 (anos) de reclusão, e 40 (quarenta) 

dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente ao 

tempo do fato delituoso, em observância ao disposto pelos artigos 49 e 60, 

ambos do Código Penal.

Na segunda fase de dosimetria da pena, constato a presença da 

atenuante genérica do art. 65, inciso III, alínea “d” (confissão espontânea), 

do Código Penal; de outro lado, não concorre qualquer circunstância 

agravante, razão pela qual atenuo a pena intermediária para 04 (quatro) 

anos e 2 (dois) meses de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multa.

Não concorre qualquer causa de diminuição da pena. Por outro lado, 

concorre a causa de aumento de pena atinente ao art. 157, incisos I e II, 

do Código Penal, tendo sido a segunda delas utilizada para agravar a 

pena-base, devendo neste momento apenas incidir a causa de aumento 

atinente ao emprego de arma de fogo, a qual lanço mão para majorar a 

pena no equivalente a 1/3 (um terço), razão pela qual fica o réu 

condenado definitivamente a pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses, e 

20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) 

dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente ao 

tempo do fato delituoso, em observância ao disposto pelos artigos 49 e 60, 

ambos do Código Penal, por entender necessária e suficiente para a 

reprovação do crime.

- Do crime do art. 329, “caput”, do Código Penal

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, denoto que que o réu possui 

culpabilidade exacerbada, uma vez que o crime foi praticado utilizando-se 

de arma de fogo, inclusive com a realização de disparo em desfavor da 

guarnição policial, colocando em risco a vida dos milicianos, devendo, 

portanto, ser tal circunstância valorada de modo negativo; há nos autos 

informações de que o réu não possui antecedentes criminais; não foram 

angariados nos autos maiores elementos que possam definir sua conduta 

social e personalidade, não sendo possível valorar tais circunstâncias de 

forma negativa; os motivos do crime são inerentes ao tipo penal; quanto às 

circunstâncias do crime, são aquelas inerentes ao tipo penal, nada tendo a 

valorar; quanto às consequências do crime, não há exorbitância àquelas 

naturalmente decorrentes do ilícito penal em comento e, portanto, deixo de 

valorar; nesse tipo de crime não há que se falar em comportamento da 

vítima.

Desta forma, fixo a pena-base para o crime de resistência em 04 (quatro) 

meses de detenção, por entender necessária e suficiente para a 

reprovação do crime.

Na segunda fase da dosimetria da pena não constato a presença de 

atenuantes, uma vez que a confissão limitou-se apenas aos crimes de 

roubo e corrupção de menores, tendo o acusado negado ter resistido à 

ordem de prisão; não concorre, qualquer agravante.

Não concorrem também causas de aumento ou diminuição da pena, 

ficando o réu condenado definitivamente por este crime à pena de em 04 

(quatro) meses de detenção, por entender necessária e suficiente para a 

reprovação do crime.

 - Crime do art. 244-B, da Lei 8.069/90 (ECA):

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, denoto que o réu possui 

culpabilidade normal à espécie; há nos autos informações de que o réu 

não possui antecedentes criminais; não foram angariados nos autos 

maiores elementos que possam definir sua conduta social e 

personalidade, não sendo possível valorar tais circunstâncias de forma 

negativa; os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, porquanto no 

crime de corrupção de menores está ínsita a participação de menor de 

idade para praticar crimes; quanto às circunstâncias do crime, são 

aquelas inerentes ao tipo penal, nada tendo a valorar; quanto às 

consequências do crime, é certo que trata-se de crime formal, sendo 

irrelevante, neste momento, aferir se o adolescente foi ou não corrompido, 

e portanto, deixo de valorar; nesse tipo de crime não há que se falar em 

comportamento da vítima.

Desta forma, fixo a pena-base para o crime de corrupção de menores em 

1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase de dosimetria da pena, constato a presença da 

atenuante genérica do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, 

contudo, tendo sido a pena fixada no patamar mínimo, inoportuna a sua 

diminuição aquém do mínimo legal, diante do entendimento já consolidado 
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na Súmula 231 do STJ; não concorre qualquer circunstância agravante.

Não concorrem causas de aumento ou diminuição da pena, ficando o réu 

condenado definitivamente por este crime à pena de 1 (um) ano de 

reclusão.

Sendo a hipótese de se aplicar o art. 70 do Código Penal, a vista da 

existência concreta da prática de dois crimes mediante uma só ação, que 

tiveram suas penas individualmente dosadas em patamares diversos, 

seria de rigor a aplicação da pena mais grave (05 anos, 06 meses e 20 

dias de reclusão, e pagamento de 45 dias-multa) aumentada do critério 

ideal de 1/6 (um sexto). Contudo, como o resultado excederia a pena pela 

aplicação do art. 69 do CP, devem as penas serem cumuladas, de modo 

que fica o réu condenado, definitivamente, à pena de 06 (seis) anos, 6 

(seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 45 

(quarenta e cinco) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 do 

salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, bem como à pena de 

4(quatro) meses de detenção, devendo aquela ser executada em primeiro 

lugar (art. 69, parte final do CP), por entender necessária e suficiente para 

a reprovação do crime.

Diante do que estabelece o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, fixo o 

regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

 Não há que se falar em substituição (art. 44 do CP) ou suspensão da 

pena (art. 77), em razão de não ter o acusado não preencher os 

requisitos legais objetivos e subjetivos.

IV.I DO RÉU THYAGO HEINRICH ARRUDA LEITE DE LIMA

 - Do crime do art. 157, § 2º, inciso I e II, do Código Penal

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, denoto que o réu possui 

culpabilidade normal à espécie, uma vez que o seu comportamento não 

exorbita do tipo penal, nada tendo a valorar; há nos autos informações de 

que o réu não possui antecedentes criminais; não foram angariados nos 

autos maiores elementos que possam definir sua conduta social e 

personalidade, não sendo possível valorar tais circunstâncias de forma 

negativa; os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, porquanto no 

crime de roubo está ínsita a vontade de subtrair o patrimônio alheio 

mediante o emprego de ameaça ou violência; quanto às circunstâncias do 

crime, devem ser valoradas de forma negativa, uma vez que praticadas 

mediante concurso de agentes, o que sobreleva do tipo penal, merecendo, 

portanto, maior juízo de reprovação; quanto às consequências do crime, 

verifico que são aquelas naturalmente ligadas ao tipo penal em questão, já 

que corriqueiramente importam na diminuição patrimonial da vítima, não 

havendo, portanto, que ser negativamente valorada; no atinente ao 

comportamento da vítima, essa circunstância deve ser valorada de forma 

neutra, já que não há qualquer elemento que indique que o mesmo foi 

determinante para a prática delituosa.

Assim, diante da presença de uma circunstância judicial negativa, entendo 

por bem fixar a pena-base do réu, para o crime de roubo, acima do mínimo 

legal, no patamar proporcional e razoável de 05 (anos) de reclusão e 40 

(quarenta) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 do salário-mínimo 

vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto pelos 

artigos 49 e 60, ambos do Código Penal.

Na segunda fase de dosimetria da pena, constato a presença das 

atenuantes genéricas do art. 65, incisos I (menoridade relativa), e III, alínea 

“d” (confissão espontânea), do Código Penal; de outro lado, não concorre 

qualquer circunstância agravante, razão pela qual atenuo a pena para o 

patamar mínimo, fixando-a em a 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa.

Não concorre qualquer causa de diminuição da pena. Por outro lado, 

concorre a causa de aumento de pena atinente ao art. 157, incisos I e II, 

do Código Penal, tendo sido a segunda delas utilizada para agravar a 

pena-base, devendo neste momento apenas incidir a causa de aumento 

atinente ao emprego de arma de fogo, a qual lanço mão para majorar a 

pena no equivalente a metade, por ter o réu THYAGO HEINRICH não 

apenas utilizado a arma de fogo para cometer o crime, mas porque ficou 

comprovado também que o referido acusado efetivamente efetuou 

disparos com essa mesma arma, o que justifica elevar em maior grau a 

reprimenda, razão pela qual fica o réu condenado definitivamente a pena 

de 06 (seis) anos de reclusão, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, 

cada um no equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato 

delituoso, em observância ao disposto pelos artigos 49 e 60, ambos do 

Código Penal, por entender necessária e suficiente para a reprovação do 

crime.

- Do crime do art. 329, “caput”, do Código Penal

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, denoto que que o réu possui 

culpabilidade exacerbada, uma vez que o crime foi praticado utilizando-se 

de arma de fogo, inclusive com a realização de disparo em desfavor da 

guarnição policial, colocando em risco a vida dos milicianos, devendo, 

portanto, ser tal circunstância valorada de modo negativo; há nos autos 

informações de que o réu não possui antecedentes criminais; não foram 

angariados nos autos maiores elementos que possam definir sua conduta 

social e personalidade, não sendo possível valorar tais circunstâncias de 

forma negativa; os motivos do crime são inerentes ao tipo penal; quanto às 

circunstâncias do crime, são aquelas inerentes ao tipo penal, nada tendo a 

valorar; quanto às consequências do crime, não há exorbitância àquelas 

naturalmente decorrentes do ilícito penal em comento e, portanto, deixo de 

valorar; nesse tipo de crime não há que se falar em comportamento da 

vítima.

Desta forma, fixo a pena-base para o crime de resistência em 04 (quatro) 

meses de detenção, por entender necessária e suficiente para a 

reprovação do crime.

Na segunda fase da dosimetria da pena não reconheço a presença da 

atenuante da confissão espontânea, uma vez que esta limitou-se apenas 

aos crimes de roubo e corrupção de menores, tendo o acusado negado 

ter resistido à ordem de prisão. Porém, presente a atenuante do art. 65, I, 

do Código Penal, por ter o réu 18 anos na data dos fatos, e por isso 

atenuo a pena para o patamar de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de 

detenção. Não concorre qualquer agravante.

Não concorrem causas de aumento ou diminuição da pena, ficando o réu 

condenado definitivamente por este crime à pena de em 02 (dois) meses e 

10 (dez) dias de detenção para este crime, por entender necessária e 

suficiente para a reprovação do crime.

 - Crime do art. 244-B, da Lei 8.069/90 (ECA):

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, denoto que o réu possui 

culpabilidade normal à espécie; há nos autos informações de que o réu 

não possui antecedentes criminais; não foram angariados nos autos 

maiores elementos que possam definir sua conduta social e 

personalidade, não sendo possível valorar tais circunstâncias de forma 

negativa; os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, porquanto no 

crime de corrupção de menores está ínsita a participação de menor de 

idade para praticar crimes; quanto às circunstâncias do crime, são 

aquelas inerentes ao tipo penal, nada tendo a valorar; quanto às 

consequências do crime, é certo que trata-se de crime formal, sendo 

irrelevante, neste momento, aferir se o adolescente foi ou não corrompido, 

e portanto, deixo de valorar; nesse tipo de crime não há que se falar em 

comportamento da vítima.

Desta forma, fixo a pena-base para o crime de corrupção de menores em 

1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase de dosimetria da pena, constato a presença das 

atenuantes genéricas do art. 65, incisos I, e III, alínea “d”, do Código Penal, 

contudo, tendo sido a pena fixada no patamar mínimo, inoportuna a sua 

diminuição aquém do mínimo legal, conforme entendimento já sedimentado 

na Súmula 231 do STJ; não concorre qualquer circunstância agravante.

Não concorrem causas de aumento ou diminuição da pena, ficando o réu 

condenado definitivamente por este crime à pena de 1 (um) ano de 

reclusão.

Sendo a hipótese de se aplicar o art. 70 do Código Penal, a vista da 

existência concreta da prática de dois crimes (roubo e corrupção de 

menores), mediante uma só ação, que tiveram suas penas individualmente 

dosadas em patamares diversos, é de rigor a aplicação da pena mais 

grave (06 anos de reclusão, e ao pagamento de 15 dias-multa), 

aumentada do critério ideal de 1/6 (um sexto), ficando réu condenado, 

definitivamente, a pena de 07 (sete) anos de reclusão, e ao pagamento de 

15 (quinze) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 do salário-mínimo 

vigente ao tempo do fato delituoso, bem como à pena de 2 (dois) meses e 

10 (dez) dias de detenção, em observância ao disposto pelos artigos 49 e 

60, ambos do CP, por entender necessária e suficiente para a reprovação 

do crime, devendo aquela ser executada em primeiro lugar, consoante 

dispõe a parte final do art. 69, também do CP.

Diante do que estabelece o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, fixo o 

regime semiaberto para início de cumprimento de pena.

 Não há que se falar em substituição (art. 44 do CP) ou suspensão da 

pena (art. 77), em razão de não ter o acusado não preencher os 

requisitos legais objetivos e subjetivos.

 V - DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA:

Considerando o regime para início de cumprimento de pena fixado nesta 

sentença, concedo aos réus o direito de recorrer em liberdade, e 
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consequentemente, revogo as prisões preventivas anteriormente 

decretadas. Contudo, entendo que as circunstâncias do crime a que foram 

condenados permitem impor aos acusados medidas cautelares diversas 

da prisão, e nesse passo, vejo a necessidade de impor as seguintes 

medidas:

I – Proibição de manter qualquer tipo de contato, e por qualquer meio, com 

a vítima e seus familiares;

II – Não se ausentar da Comarca de Rosário Oeste/MT sem autorização do 

Juízo;

II – Monitoramento eletrônico, por meio da utilização de tornozeleira 

eletrônica, a ser instalada na Cadeia Pública de Rosário Oeste. 

Ressalte-se que eventual ausência do equipamento na unidade prisional 

não será óbice à liberdade dos sentenciados, devendo a direção da 

Cadeia, tão logo esteja disponível o aparelho, entrar em contato com os 

condenados para instalação, de tudo comunicando a este juízo.

Assim, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA para os réus, colocando-os em 

liberdade mediante termo de compromisso das medidas cautelares ora 

impostas, salvo se por outro motivo estiverem presos. Poderá servir esta 

decisão como mandado e alvará.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

Por fim, deixo de condenar o réu ao pagamento de indenização mínima por 

não haver pedido expresso na denúncia.

 VI - PROVIDÊNCIAS FINAIS:

Após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes providências:

 a) Expeça-se a Guia de Execução Penal, encaminhando-a a Vara de 

Execuções Penais;

b) Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral para fins do disposto no 

artigo 15, inciso III, da CF;

c) Comunique-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal, bem 

como ao Cartório Distribuidor desta Comarca para as anotações 

pertinentes;

Ciência ao Ministério Público e à DPE

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Rosário Oeste/MT, 26 de novembro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27606 Nr: 538-19.2011.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Souza Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Carlos Ferreira de Oliveira, Zaupa e 

Almeida Ltda ME, Alceu Gurben e Cia Ltda (Auto Peças Jangada), Alceu 

Gurben, Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agrinaldo Jorge Rodrigues - 

OAB:OAB/MT 10.875, Euziclei Mainardes Rodrigues - OAB:OAB/MT 

7.812, Fatima Jussara Rodrigues - OAB:OAB/MT 6.090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJAIR ROBERTO LIUN 

JUNIOR - OAB:10777, LEANDRO MARTINS ALVES - OAB:250151/SP

 Processo n.º: 538-19.2018.811.0032

Código n.º: 27606

Vara Única

SENTENÇA

Vistos.

À vista de tudo que dos autos consta, HOMOLOGO por sentença, para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes 

(fls.359/360) e, por consectário, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil.

Advirto que caso o acordo entabulado entre as partes seja descumprido, 

poderão qualquer delas valer-se de execução de título judicial.

Transitada em julgado, arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias.

Expeça-se Alvará para levantamento de valor em nome do Escritório RRC 

Advogados Associados S/S, conforme requerido às fls.361.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste, 12 de dezembro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68083 Nr: 1822-86.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Assoc.Ouro 

Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO NOGUEIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 389 - OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar a COMPLEMENTAÇÃO de diligências no valor de 

R$ 876,00(oitocentos e setenta e seis reais ), referente ao cumprimento 

do mandado no Bairro Rosário (Comunidade Liberdade II, vão da Serra), a 

ser ser recolhido através de Guia de Diligências, nos termos do 

provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser retirada no site em 

http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da tela inicial do tjmt em 

aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas com o numero único do 

processo e pesquisar e sempre marcar horário especial e seguir as 

listagens do sistema ou caso não consiga entrar em contato na Secretaria 

da Vara Única desta Comarca para esclarecimento e demais detalhes do 

sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 51467 Nr: 1587-61.2012.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A. Centro Norte do Mato Grosso Sicredi 

Centro Norte-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailson Benedito Alves de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:OAB/MT 11.876-A, Marco André Honda Flores - 

OAB:OAB/MT 9708-A, Rosangela da Rosa Correa - OAB:OAB/MT 

16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de petitório acostado aos autos (fls.65), em que as parte 

exequente informa que transigiram de forma amigável, pugnando pela 

homologação de acordo e suspensão da presente ação, até que haja o 

seu integral cumprimento.

Em que pese o pleito supracitado, constato que o acordo ora entabulado 

entre as partes não consta nos autos.

Com efeito, intime-se a parte exequente para que, no prazo 15 (quinze) 

dias, apresente o acordo com as respectivas assinaturas do exequente e 

do executado.

 Após, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 51803 Nr: 1959-10.2012.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdACN-S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECdS, JL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:OAB/MT 11.876-A, Marco André Honda Flores - 

OAB:OAB/MT 9708-A, Odiney V. do Prado Junior - OAB:Estagiário

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º: 1959-10.2012.811.0032

Código n.º: 51803

Vara Única

DECISÃO

Vistos.

Trata-se de petição acostada à fl.95, em que a parte exequente 

objetivando a localização de patrimônio passível de constrição judicial para 

satisfação do débito exequendo, ressaltando três fontes de acesso, quais 

sejam, Declaração de Imposto de Renda, Declaração Sobre Operação 

Imobiliária – DOI e Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial 
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Rural – DITR.

Com efeito, realizada outra diligência no sentido de localização de bens da 

parte executada e restando infrutíferas, afigura-se razoável a quebra do 

sigilo fiscal da mesma.

Assim sendo, DEFIRO a busca pelo sistema INFOJUD, conforme requerido, 

com a finalidade de averiguar a existência de bens passíveis de penhora 

de propriedade dos executados, e nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o resultado da referida consulta.

 Ressalto que as informações porventura obtidas são protegidas por sigilo 

fiscal, devendo o processo, a partir de então, tramitar entre o gabinete da 

Vara Única e a Secretaria por intermédio exclusivo do Sr. Gestor Judicial, 

devendo-se colocar nas capa dos autos e no sistema Apolo a observação 

de processo sigiloso.

 Por fim, com a juntada da Declaração de Ajuste Anual, intime-se o 

exequente para requerer o que entender de direito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27674 Nr: 1967-55.2010.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilza Carlos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Junior 

- OAB:189492/SP, José Fernando Magioni - OAB:190236/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de auxilio doença c/c 

aposentadoria por invalidez a autora MARILZA CARLOS DA SILVA, 

fazendo isso com base nos artigos 42, § 1º e art. 59 da Lei 8.213/91e 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte Requerente em 

custas e honorários advocatícios, estes últimos que arbitro em 10% (dez 

por cento) da pretensão econômica da causa, ressalvado o previsto no 

art. 98, § 3º do CPC.Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

o feito, com as anotações de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52481 Nr: 642-40.2013.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Liber de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valentino Carmo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:OAB/MT 8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Ricardo da Silva 

Campos - OAB:7438, THIAGO SANTANA SILVA - OAB:21438/O

 Vistos.

Inicialmente, quanto ao pleito de fl. 122, cabe à parte peticionante requerer, 

se for o caso, a realização da penhora no rosto dos autos, uma vez que é 

este o meio adequado para garantir a execução de seu crédito oriundo de 

outro processo, razão pela qual INDEFIRO o pedido de habilitação.

No que cerne ao petitório de fls. 123/125, assiste parcial razão à parte 

Exequente, uma vez que, conforme enuncia o art. 827, do CPC (art. 652-A 

do CPC/73), ao despachar a inicial da execução por quantia certa o juiz 

fixará de plano os honorários advocatícios. Entretanto, como já era 

reconhecido no âmbito jurisprudencial e hodiernamente é expressamente 

previsto no dispositivo supracitado, o montante dos honorários deve ser 

fixado em 10% (dez por cento), e não 20% (vine por cento) como que a 

parte exequente.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos, FIXO os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da execução.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27692 Nr: 601-44.2011.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaiza Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - 

OAB:14241/MT, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:OAB/MT 9.309, 

Marcelo Ventura da Silva Magalhães - OAB:21.412/O, Roque Pires 

da Rocha Filho - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de fls. 90/101, foi apresentada no prazo legal. 

Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para querendo apresentar impugnação no 

prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000526-75.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARCILIA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto no prazo legal. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerida/recorrida, a fim de que apresente contrarrazões ao referido 

recurso, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-08.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLENE FIRMINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto no prazo legal. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerida/recorrida, a fim de que apresente contrarrazões ao referido 

recurso, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000485-11.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN CONSTANTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto no prazo legal. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora/recorrida, 

a fim de que apresente contrarrazões ao referido recurso, no prazo legal.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 72192 Nr: 721-82.2015.811.0053

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CATENA FILHO, KASSIO RODRIGO CATENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERREIRA DE FREITAS, JOSÉ RAIMUNDO 

DOS SANTOS, ALAN OTÁVIO DE FREITAS, GICELDA ROSA FERNANDES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de Ref: 46, pois o autor não demonstrou as tratativas 

necessárias para localizar os requeridos.

Este Juízo entende que a mera alegação não basta, sendo ônus da parte a 

localização dos endereços necessários, ou, então, que se demonstre a 

impossibilidade de localização.

Intime-se o autor para manifestação em termos de prosseguimento no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82682 Nr: 1006125-85.2017.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEÔNCIO XAVIER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Leôncio de Arruda Nezi - 

OAB:20.946-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem 

nos termos do artigo 465, § 1º do CPC.Escoado o prazo para as partes 

acima mencionado, INTIME-SE o perito, encaminhando cópia dos quesitos a 

serem respondidos (que deverão instruir o mandado de intimação) para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à realização de perícia na 

parte Requerente. O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados da data em que o perito for cientificado dos quesitos 

apresentados pelas partes, que deverá conter resposta separada para 

cada um dos quesitos formulados.Após a apresentação do laudo pericial, 

intimem-se as partes para manifestação em 15 (quinze) 

dias.Oportunamente deliberarei quanto à audiência de instrução e 

julgamento.Expeça-se o necessário. Intimem-se as partes por seus 

procuradores.Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84997 Nr: 346-76.2018.811.0053

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCONDES DE SOUZA ARRUDA, ESMARINA SOUZA 

DE ARRUDA, MARIA DO CARMO SOUZA DE ARRUDA, FATIMA DE SOUZA 

ARRUDA, EUNICE SOUZA DE ARRUDA MAGALHÃES, PEDRO SOUZA DE 

ARRUDA, ANGELO SOUZA DE ARRUDA, NILDA SOUZA DE ARRUDA 

PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de PEDRO MARÇAL RODRIGUES DE 

ARRUDA, Espólio de ELENA MARIA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Schnell Nothen Junior 

- OAB:22662/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 1. Nomeio a Requerente Esmarina Souza de Arruda como inventariante.

 2. Intime-se a Inventariante, por meio de seu causídico, para acostar aos 

autos certidão negativa de débitos fiscais das Fazendas Públicas Federal, 

Estadual e Municipal, em nome dos Inventariados, bem como o 

comprovante de recolhimento do imposto devido, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

 3. Notifique-se o Ministério Público.

4. Após, conclusos para homologação.

Defiro as benesses da justiça gratuita.

 Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010004-61.2013.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

eris alves ponde OAB - MT0013830A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO/AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora para, no prazo de 05 dias, informar 

os dados bancários e CPF do titular da conta, para expedição do alvará 

eletrônico. Santo Antônio do Leverger, 13 de dezembro de 2018 

MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000394-52.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADAUTO GIROTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 13 de dezembro de 2018 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-20.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco IBI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 13 de dezembro de 2018 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-87.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 645 de 669



MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 13 de dezembro de 2018 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000240-68.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

HELENITO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação das partes da sentença proferida nos autos. Santo 

Antônio do Leverger, 13 de dezembro de 2018 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010510-03.2014.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIADNA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR ALMEIDA SILVA OAB - MT0014252A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora para, no prazo de 05 dias, 

apresentar os dados bancários e CPF do titular da conta, para a 

expedição do alvará eletrônico. Santo Antônio do Leverger, 13 de 

dezembro de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000761-76.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANA AUGUSTA LEITE FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA OAB - MT23443/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar as 

contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 13 de 

dezembro de 2018 MARCELA ROSA KOLODZIEJ Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-70.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ERMERSON FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO 

Processo: 1000063-70.2017.8.11.0053. REQUERENTE: ERMERSON 

FERNANDES DE SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos 

etc. INTIME-SE o executado a pagar o valor a que foi condenado, 

devidamente corrigido, no prazo de quinze dias, pena de multa de 10% 

(dez por cento), à luz do art. 523, § 1º do CPC. Às providencias. STO 

ANTÔNIO LEVERGER, 23 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001272-40.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE FATIMA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR OAB - MT12819/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001272-40.2018.8.11.0053 Valor da causa: R$ 19.017,04 ESPÉCIE: 

[Defeito, nulidade ou anulação]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: APARECIDA DE FATIMA DIAS Endereço: 

rodovia palmiro paes de barros, 8, quadra 04, pequizeiro, STO ANTÔNIO 

LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: R. Manoel 

dos Santos Coimbra, 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-040 

Senhor(a): APARECIDA DE FATIMA DIAS A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER 

- J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 28/02/2019 Hora: 14:40 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

STO ANTÔNIO LEVERGER, 13 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 
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abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001207-45.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VICTORIA CELESTINA NUNES SALGUEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO OAB - MT12817/O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E X A N D R E  P A U L I C H I  C H I O V I T T I  P R O C E S S O  n . 

1001207-45.2018.8.11.0053 Valor da causa: R$ 177,36 ESPÉCIE: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: VICTORIA CELESTINA NUNES SALGUEIRO Endereço: Rua Peixinho, 

S/N, Peixinho, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, 

AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78045-901 Senhor(a): REQUERIDO: VIVO S.A. A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo passivo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO 

LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 28/02/2019 Hora: 14:20 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. STO ANTÔNIO LEVERGER, 13 de dezembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010610-21.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELA DO BOM DESPACHO MARTINS ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para CIÊNCIA da DEVOLUÇÃO DOS AUTOS DA TURMA 

RECURSAL exarada nos autos do processo abaixo identificado, para que 

em 5 dias manifeste o que entender de direito. Santo Antônio do Leverger, 

13 de dezembro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) 

Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 78772 Nr: 1660-36.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY APARECIDO 

MARTINS FERREIRA - OAB:21095/O

 AUTOS Nº 1660-36.2017.811.0039.

CÓDIGO 78772

 Vistos.

Tendo em vista a juntada do comprovante de quitação integral do débito 

alimentar pelo executado (ref. 78), DETERMINO a intimação da parte 

exequente para se manifestar nos autos.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se com URGÊNCIA!

São José dos Quatro Marcos-MT, 13 de dezembro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 057/2018-DF - Estabelecer a escala de plantões do 
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mês de JANEIRO/2019 como abaixo relacionado:

* A Portaria nº 057/2018/DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

EDITAL N. 20/2018-DF RECLASSIFICAÇÃO - TORNAR PÚBLICO A 

RECLASSIFICAÇÃO do Processo Seletivo para Recrutamento de 

Estagiários de Nível Superior desta Comarca, com as respectivas 

classificações, observados para os critérios de pontuação, aprovação e 

desempate as disposições do item 6, do Edital nº 13/2018-DF – 

Disponibilizado no DJE nº 10335 em 11/09/2018 e Resolução 020/2014-TP.

* O Edital n° 20/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

 

EDITAL Nº 21/2018-DF - GABARITO DEFINITIVO PROCESSO SELETIVO 

PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR DA 

COMARCA DE SAPEZAL/MT

* O Edital n° 21/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112996 Nr: 3854-52.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO FERNANDO SCHAEDLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.A.F FERREIRA ALIMENTOS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21.262 MT, FABIO VALENTE - OAB:MT/8.116-B, JONAS 

HENRIQUE SCHOLL - OAB:18318/B, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - 

OAB:4207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente na pessoa de seu advogado (a)para que 

no prazo de 05 (cinco)dias recolha as Custas da Carta Precatória, bem 

como a diligência do Oficial de Justiça a fim de dar seu cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114058 Nr: 4492-85.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINVAL GONCALVES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:MT 17550, 

PEDRO WILSON A. O. AMADOR - OAB:, WAYNE ANDRADE COTRIM 

ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATO ORDINATÓRIO.

 Fica a parte Requerente, devidamente intimada, para, caso queira, 

apresentar impugnação a contestação, dentro do prazo legal, constante 

na ref. 9.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109396 Nr: 1651-20.2018.811.0078

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANDA CRISTINA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUNICE APARECIDA DOS SANTOS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE LIMA MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7300

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente na pessoa de seu advogado (a)para 

ciência de audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114898 Nr: 4970-93.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICENTE RODEZIR DE OLIVEIRA - 

OAB:48774

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado (a)para ciência da 

audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114639 Nr: 4824-52.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MORAES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARVELINO PELISSON JUNIOR - 

OAB:42487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado (a)para ciência de 

audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114968 Nr: 5022-89.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC DA 1ª VARA DE SANTA LUZIA D'OESTE - RO, 

CCLA DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE AREIA VALERIO LTDA ME 

(AREIAL RIO BRANCO), ISAAC SALES VALERIO, MARIA AUGUSTA 

BRÓIO NEVES, RAIMUNDO VALERIO, IZABEL SALES VALERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS 

- OAB:OAB/RO 2.930, GEISIELI DA SILVA ALVES - OAB:OAB/RO 9.343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado (a)para que no 

prazo de 05 (cinco)dias recolha as Custas Pendentes da Carta Precatória 

de ref. 1, bem como a diligência do oficial de justiça para o devido 

cumprimento da mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114990 Nr: 5036-73.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC DA VARA CÍVEL DE CAPANEMA - PR, 

COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO

FRONTEIRAS DO PARANÁ, SANTA CATARINA E SÃO PAULO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE VALMIR SCHOSSLER, JORGE VALMIR 

SCHOSSLER - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:OAB/PR 30.890, LUIS EDUARDO MORAIS ALMEIDA - OAB:OAB/SP 

124.403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado (a)para que no 

prazo de 05 (cinco)recolha o valor de diligência do Oficial de Justiça para 

dar o devido cumprimento da Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115072 Nr: 5091-24.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC 1ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, 
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BANCO DO AMAZONAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A, GERALDO 

DEMETRIO FACCIO, LARIETE TEREZINHA MATTJIE, GRÃOPLAST 

INDUSTRIA E COMERCIO AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANNE KARLA RIBEIRO - 

OAB:8367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT

 Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado (a)para que no 

prazo de 05 (cinco)dias recolha a diligência do Oficial de Jusitça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98223 Nr: 820-06.2017.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIOVAN ASSIS BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATO ORDINATÓRIO.

Fica a parte Requerente, devidamente intimada para, caso queira, 

apresentar Impugnação a Contestação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113515 Nr: 4155-96.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VERONICA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:MT 

17550, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATO ORDINATÓRIO.

Fica a parte Requerente, devidamente intimada para, caso queira, 

apresentar Impugnação a Contestação, dentro do prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010334-12.2015.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA LIZIETE DOS SANTOS SILVA 90890809372 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA SILVA OAB - MT0005155A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para ciência da certidão negativa do Oficial de 

Justiça em ID 17029773, bem como oferecer novo endereço no prazo de 

10 dias (dez dias).

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106410 Nr: 4753-84.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELPOL DE SAPEZAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA VIEIRA - 

OAB:22756/O

 Tendo em vista que o presente processo não foi encontrado pela 

secretaria, impulsiono os autos ao conciliador para que este redesigne 

nova data apartir do mês de fevereiro, nova audiência, azo em que tera 

tempo razoavel para encontrar o referido processo.

Comarca de Tabaporã

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 057/2018/DF.

O Doutor Rafael Depra Panichella, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais na forma da lei, e;

CONSIDERANDO que a servidora Solange Cristina de Oliveira Freitas, 

matrícula nº 24388, designada Gestora Judiciária da Secretaria da Vara 

Única, irá ausentar-se da Comarca no período de 13 a 19/12/2018, em 

razão de usufruto de compensatórias.

 RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora BETINA WOLLMEISTER DOS SANTOS, Analista 

Judiciária, matrícula nº 32656, para exercer a Função de Gestor Judiciário 

da Secretaria da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, no período de 

13 a 19/12/2018.

Publique–se, Registre-se, Cumpra-se.

 Tabaporã - MT, 10 de dezembro de 2018.

 RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 062/2018/DF - CONVOCAR os Senhores Servidores que 

integrarão a escala de plantão judiciário no recesso forense

* A Portaria nº 062/2018/DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30351 Nr: 195-84.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geralda Julia de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC/15, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário de Aposentadoria Rural por Idade, ajuizada por GERALDA 

JÚLIA DE SOZUA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS, via de consequência, DECLARO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO de MÉRITO. 4.Providências FinaisCom espeque no art. 85, 

§2º do CPC/15, CONDENO a parte requerente em custas e HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, que FIXO em 10%, calculado com base no valor da 

causa. No entanto, em face da gratuidade deferida nos autos, resta 

suspensa a exigibilidade de tais verbas, e somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da presente sentença, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, nos exatos termos do art. 98, §3º, do CPC/15.INTIME-SE a 

parte autora, após, INTIME-SE o INSS, na pessoa de seu Procurador 

Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do Convênio firmado 

entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS.Uma vez 

precluso o prazo recursal, não havendo requerimentos pendentes de 

apreciação, certifique-se o transito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella
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 Cod. Proc.: 30349 Nr: 193-17.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Theodoro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido lançado na exordial, para 

condenar o Instituto Nacional do Seguro Social INSS a conceder a 

aposentadoria rural por idade nos termos dos artigos 48 § 1º da Lei 

8.231/91 ao requerente SEBASTIÃO THEODORO DA SILVA, na base de 

um salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, devido desde a data do 

indeferimento administrativo, e data de início de pagamento na data desta 

sentença, via de consequência, declaro extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo 

Civil.4.(...) haja vista a finalidade do benefício e, assim, CONCEDO ao 

requerente a TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO a implementação do 

beneficio no prazo de sessenta (60) dias, após sua comunicação por 

ofício, sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos 

reais). (...) DEIXO de proceder à remessa necessária dos autos à 

Instância Superior, ante o disposto no inciso I, § 3°, do art. 496 do 

CPC.Intime-se a parte autora e em seguida o INSS, na pessoa de seu 

Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do 

Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

o INSS.Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com 

as anotações de praxe.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30350 Nr: 194-02.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matilde Andrade de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido lançado na exordial, para 

condenar o Instituto Nacional do Seguro Social INSS a conceder a 

aposentadoria rural por idade nos termos dos artigos 48 § 1º da Lei 

8.231/91 ao requerente MATILDE ANDRADE DE AMORIM, na base de um 

salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, devido desde a data do 

indeferimento administrativo, e data de início de pagamento na data desta 

sentença, via de consequência, declaro extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

(...) CONCEDO à requerente a TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO a 

implementação do beneficio no prazo de sessenta (60) dias, após sua 

comunicação por ofício, sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais(...) DEIXO de proceder à remessa necessária 

dos autos à Instância Superior, ante o disposto no inciso I, § 3°, do art. 496 

do CPC.Intime-se a parte autora e em seguida o INSS, na pessoa de seu 

Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do 

Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

o INSS.Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com 

as anotações de praxe.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11951 Nr: 686-38.2011.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:MT/4757, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:MT/3.546-A

 Vistos, etc.

 Considerando o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça, dê-se vistas 

às partes do acórdão proferido e, não havendo requerimentos no prazo 

de 05 (cinco) dias, fica desde já autorizado o arquivamento com as baixas 

e anotações de praxe.

Caso contrário, tornem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11818 Nr: 557-33.2011.811.0094

 AÇÃO: Separação de Corpos->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:MT/4757, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:MT/3.546-A

 Vistos, etc.

Tendo em vista que o processo principal já conta com sentença transitada 

em julgado, DETERMINO o ARQUIVAMENTO dos presentes autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11819 Nr: 558-18.2011.811.0094

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:MT/4757, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:MT/3.546-A

 Vistos, etc.

Tendo em vista que o feito já conta com sentença de mérito transitada em 

julgado (fls. 127), DETERMINO o ARQUIVAMENTO dos presentes autos, 

com as baixas e anotações de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29937 Nr: 2021-82.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Sulz Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B, SÉRGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - OAB:22252/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC/15, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário de Aposentadoria Rural por Idade, ajuizada por 

SEBASTIANA SULZ GONÇALVES em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, via de consequência, DECLARO EXTINTO o feito 

COM RESOLUÇÃO de MÉRITO. 4.Providências FinaisCom espeque no art. 

85, §2º do CPC/15, CONDENO a parte requerente em custas e 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, que FIXO em 10%, calculado com base no 

valor da causa. No entanto, em face da gratuidade deferida nos autos, 

resta suspensa a exigibilidade de tais verbas, e somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da presente sentença, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, nos exatos termos do art. 98, §3º, do CPC/15.INTIME-SE a 

parte autora, após, INTIME-SE o INSS, na pessoa de seu Procurador 

Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do Convênio firmado 
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entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS.Uma vez 

precluso o prazo recursal, não havendo requerimentos pendentes de 

apreciação, certifique-se o transito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30353 Nr: 196-69.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Casturina de Castro Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido lançado na exordial, para 

condenar o Instituto Nacional do Seguro Social INSS a conceder a 

aposentadoria rural por idade nos termos dos artigos 48 § 1º da Lei 

8.231/91 ao requerente CASTURINA DE CASTRO ALVES, na base de um 

salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, devido desde a data do 

indeferimento administrativo, e data de início de pagamento na data desta 

sentença, via de consequência, declaro extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo 

Civil.4.(...) CONCEDO à requerente a TUTELA DE URGÊNCIA, 

DETERMINANDO a implementação do beneficio no prazo de sessenta (60) 

dias, após sua comunicação por ofício, sob pena de MULTA DIÁRIA que 

fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). O direito já foi reconhecido, de modo 

que nem há mais que se falar em probabilidade, e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo é evidente, já que se trata de verba de 

caráter alimentar. (...) DEIXO de proceder à remessa necessária dos autos 

à Instância Superior, ante o disposto no inciso I, § 3°, do art. 496 do 

CPC.Intime-se a parte autora e em seguida o INSS, na pessoa de seu 

Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do 

Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

o INSS.Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com 

as anotações de praxe.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29289 Nr: 1661-50.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Machado de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Rossi - 

OAB:MT/10.089-A, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:MT/10.914-B, SÉRGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - OAB:22252/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido lançado na exordial, para 

condenar o Instituto Nacional do Seguro Social INSS a conceder a 

aposentadoria rural por idade nos termos dos artigos 48 § 1º da Lei 

8.231/91 ao requerente LUIZ MACHADO DE OLIVEIRA, na base de um 

salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, devido desde a data do 

indeferimento administrativo, e data de início de pagamento na data desta 

sentença, via de consequência, declaro extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo 

Civil.4.(...) CONCEDO ao requerente a TUTELA DE URGÊNCIA, 

DETERMINANDO a implementação do beneficio no prazo de sessenta (60) 

dias, após sua comunicação por ofício, sob pena de MULTA DIÁRIA que 

fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). (...) DEIXO de proceder à remessa 

necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no inciso I, § 

3°, do art. 496 do CPC.Intime-se a parte autora e em seguida o INSS, na 

pessoa de seu Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos 

termos do Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso e o INSS.Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o 

feito, com as anotações de praxe.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30091 Nr: 15-68.2018.811.0094

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmem Lucia Celestina Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC/15, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário de Aposentadoria Rural por Idade, ajuizada por CARMEM 

LUCIA CELESTINA BARBOSA DA SILVA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO de MÉRITO. 4.Providências FinaisCom 

espeque no art. 85, §2º do CPC/15, CONDENO a parte requerente em 

custas e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, que FIXO em 10%, calculado 

com base no valor da causa. No entanto, em face da gratuidade deferida 

nos autos, resta suspensa a exigibilidade de tais verbas, e somente 

poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito 

em julgado da presente sentença, o credor demonstrar que deixou de 

existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão 

de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, nos exatos termos do art. 98, §3º, do CPC/15.INTIME-SE a 

parte autora, após, INTIME-SE o INSS, na pessoa de seu Procurador 

Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do Convênio firmado 

entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS.Uma vez 

precluso o prazo recursal, não havendo requerimentos pendentes de 

apreciação, certifique-se o transito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30331 Nr: 179-33.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Romildo Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC/15, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário de Aposentadoria Rural por Idade e Pensão por Morte, 

ajuizada por ADÃO ROMILDO MENDES em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, via de consequência, DECLARO EXTINTO o 

feito COM RESOLUÇÃO de MÉRITO. 4.Providências FinaisCom espeque no 

art. 85, §2º do CPC/15, CONDENO a parte requerente em custas e 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, que FIXO em 10%, calculado com base no 

valor da causa. No entanto, em face da gratuidade deferida nos autos, 

resta suspensa a exigibilidade de tais verbas, e somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da presente sentença, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, nos exatos termos do art. 98, §3º, do CPC/15.INTIME-SE a 

parte autora, após, INTIME-SE o INSS, na pessoa de seu Procurador 

Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do Convênio firmado 

entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS.Uma vez 

precluso o prazo recursal, não havendo requerimentos pendentes de 

apreciação, certifique-se o transito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9995 Nr: 863-70.2009.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. D. Mares EPP, Antonio Dulino Mares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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Defiro a PENHORA ONLINE. Em sendo positivo o bloqueio, os valores 

serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do 

bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, opor 

embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

Defiro ainda, o pedido de bloqueio via RENAJUD (transferência e 

licenciamento), ressalvados se os bens estiverem gravados em alienação 

fiduciária.

 Efetivado o bloqueio via RENAJUD e antes de emitir o mandado de 

penhora e avaliação, intime-se o exequente para se manifestar sobre:

a) Quais bens deseja a expedição do mandado de penhora;

b) Se deseja que o bloqueio seja aumentado para a circulação do bem e;

c) sobre o desejo de ficar como depositária de tais bens. Em caso de 

silêncio o executado ficará como fiel depositários dos bens, tendo em 

vista a indisponibilidade de espaço no depósito judicial.

Após, expeça-se mandado de penhora e avaliação do bem, bem como 

intimação da parte executada.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20384 Nr: 679-12.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lara Madeiras Ltda - EPP, Junio Marcio Inacio 

de Lara, Teodolina Maria Inacia de Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O, Sandro Martinho Tiegs - OAB:8423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Vistos, etc.

Visando o integral cumprimento da decisão qual deferiu a alienação dos 

bens penhorados nestes autos em leilão judicial, sendo esta providência 

pleiteada pela parte exequente em petitório de fls. 166, DECIDO:

I - Nomeio Leiloeiros Judiciais Cirlei Freitas Balbino da Silva e Joabe Balbino 

da Silva;

II - Determino sejam designadas datas para leilão judicial dos bens 

penhorados nos autos, consoante avaliação de fls. 153/156, junto aos 

leiloeiros retro citados, cumprindo-se todas as determinações legais 

cabíveis à espécie, sendo desde já, atribuído o percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor do bem, em caso de venda;

III - Todos os atos referentes à hasta pública ficarão a cargo dos 

Leiloeiros Judiciais por ora nomeados, nos termos dos artigos 884, 886 e 

887, todos do CPC/15;

IV - Intimem-se as partes, a cerca da designação das datas para a 

realização do Leilão, comunicando-se a Organização de Leiloeiros Oficiais 

sobre a concordância das datas sugeridas, se for o caso.

V- Intime-se a Sra. Oficiala de Justiça para que confirme o auto juntado em 

fls. 153/156, opondo sua assinatura, considerando que não está 

assinado.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31959 Nr: 1069-69.2018.811.0094

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PENIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DA SILVA MOTA, Flávio Silva Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON CLAUDIO DA SILVA - 

OAB:23812, Wilson Claudio da Silva Filho - OAB:24278/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para tanto, EXPEÇA-SE MANDADO DE INTIMAÇÃO da EMPRESA TURRA 

ARMAZÉNS GERAIS, para que, ciente da presente decisão, proceda com 

a liberação do sequestro de fls. 62/76, da seguinte forma:a)A quantia de 

13.107,58 sacas de milho de 60kg, em favor do requerente JOÃO 

PENIANI;b)O saldo remanescente, equivalente a 1.100 sacas de milho de 

60kg, após subtraído o montante corresponde as despesas processuais, 

PROCEDA a empresa TURRA ARMAZÉNS GERAIS com o depósito em juízo 

do saldo correspondente a venda do produto, pelo valor do dia da venda, 

e, somente após, PROMOVA a LIBERAÇÃO em favor dos requeridos 

LUCIANO DA SILVA MOTA e FLÁVIO SILVA MOTA, da importância que 

lhes compete, atentando-se para que, do saldo que assiste aos 

requeridos deverá ser subtraído a quantia do produto equivalente ao valor 

das despesas processuais.Para fins de cumprimento da ordem de 

subtração das custas e despesas processuais, na forma descrita no item 

“b” alhures, para que não reste divergência de valores, após, a liberação 

da quantia de 13.107,58 sacas de milho de 60kg, em favor do requerente 

JOÃO PENIANI, REMETAM-SE os autos à Contadoria do Juízo para que 

elabore cálculo atualizado das custas e despesas processuais (nestas 

compreendidas as diligências ainda pendentes de pagamento).Por fim, 

com o aporte de referida planilha, INTIME-SE a Empresa TURRA 

ARMAZÉNS GERAIS, para que promova a venda do produto até o limite do 

total descrito em referido cálculo, pelo valor do dia da venda e, proceda 

com o depósito em juízo do saldo correspondente, somente após, promova 

a liberação que assiste aos requeridos.Intime-se. Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12168 Nr: 164-74.2012.811.0094

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Henning, Ovídio Barbosa dos Santos 

Neto, Arnaldo Pereira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR ROBERTO BONI - 

OAB:8268, MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - OAB:MT/21.081, 

Sandro Lanzarini - OAB:11553 OAB-MT

 Vistos, etc. Preliminarmente, no que tange ao pedido de juntada do vídeo, 

entendo que as ponderações feitas pelo Ministério Público são pertinentes, 

contudo, defiro a juntada como natureza de prova documental (artigo 231 

e 232 do CPP), de modo que sua valoração pelo Juízo levará em 

consideração as demais provas nos autos, sopesando as ponderações 

feitas pelo Ministério Público. No mais, considerando a ausência dos 

advogados de defesa do acusado Valdir Henning, nomeio para atuar em 

sua defesa nesta solenidade, o advogado, Dr. Magaiver Baesso dos 

Santos, arbitrando a título de honorários advocatícios, o valor de 1/5 (um 

quinto) URH. Expeça-se a competente certidão. De outro modo, 

considerando que o acusado Valdir Henning, não foi localizado para 

intimação desta audiência, decreto sua revelia, somente para ausência 

nesta oralidade, devendo ser mantida a precatória encaminhada à 

Comarca de Nova Mutum-MT para seu interrogatório. No que tange ao 

acusado Arnaldo Pereira Lima, considerando que este, devidamente 

citado, mudou de endereço sem comunicar o Juízo, decreto sua revelia 

nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal. No que se refere 

as testemunhas faltantes, abra-se vistas ao Ministério Público, para que 

no prazo de 05 (cinco) apresente o endereço atualizado da testemunha 

Joel Gouveia Viana. Concedo ainda, às partes, o prazo comum de 05 

(cinco) para apresentarem o endereço atualizado, da testemunha 

Nicodemos Correia de Santana, sob pena de preclusão. Com o aporte dos 

endereços, expeçam-se cartas precatórias para suas oitivas, devendo 

ser aguardado o cumprimento de todas as missivas. Após, com o retorno 

de todas as missivas devidamente cumpridas, abra-se vista às partes 

para apresentação de Memoriais Finais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) 

dias, iniciando pela acusação, e, após, à defesa. Após, tornem os autos 

conclusos para prolação de sentença. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilos. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30354 Nr: 197-54.2018.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Dolores Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 
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- OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido lançado na exordial, para 

condenar o Instituto Nacional do Seguro Social INSS a conceder a 

aposentadoria rural por idade nos termos dos artigos 48 § 1º da Lei 

8.231/91 ao requerente ANA DOLORES PEREIRA, na base de um salário 

mínimo mensal, inclusive 13º salário, devido desde a data do indeferimento 

administrativo, e data de início de pagamento na data desta sentença, via 

de consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.4.(...) Ainda, 

determino que a correção monetária se dê na forma dos enunciados de 

Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o 

momento em que cada prestação se tornou devida.Declaro a natureza 

alimentícia das prestações, haja vista a finalidade do benefício e, assim, 

CONCEDO à requerente a TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO a 

implementação do beneficio no prazo de sessenta (60) dias, após sua 

comunicação por ofício, sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais). O direito já foi reconhecido, de modo que nem 

há mais que se falar em probabilidade, e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo é evidente, já que se trata de verba de caráter 

alimentar. (...) DEIXO de proceder à remessa necessária dos autos à 

Instância Superior, ante o disposto no inciso I, § 3°, do art. 496 do 

CPC.Intime-se a parte autora e em seguida o INSS, na pessoa de seu 

Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do 

Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

o INSS.Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com 

as anotações de praxe.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25417 Nr: 513-38.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. N. Madeiras Ltda, Helena Yuri Fuzigami 

Konzen, Nelson Valdemar Konzen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11.470/MT, Orlando Cesar Julio - OAB:10.004-A

 Vistos e examinados os presentes autos de EXECUÇÃO FISCAL, 

registrados sob nº 513-38.2016.811.0094, Código 25417, proposta pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.

S E N T E N Ç A

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela Fazenda Pública 

Estadual.

 A inicial foi recebida, determinando a citação do executado, o qual 

apresentou exceção de pré-executividade, sendo esta julgada 

improcedente, motivo pelo qual foi deferida a penhora em contas do 

executado (fls. 87).

Com o aporte do protocolo de bloqueio, sendo este frutífero, consoante 

extrato de fls. 88/91, a parte executada pleiteou às fls. 97/98 a liberação, 

ao argumento que quitou o débito exequendo.

Na sequência, o exequente também comunicou a interposição de agravo 

de instrumento, cuja cópia consta às fls. 100/106.

 Por fim, a exequente noticiou ter o Executado efetuado o pagamento 

integral do débito inerente a CDA de n.º 20142051, requerendo a extinção 

do feito (fls. 110/111).

Era o necessário a relatar.

 Fundamento. Decido.

Tendo sido satisfeita a obrigação do débito pelo devedor, conclui-se que a 

presente execução perdeu seu objeto, ante ao pagamento da dívida.

Ademais, consigne-se que a presente execução visa a satisfação apenas 

da CDA de n.º 20142051 (fls. 07/verso), razão pela qual resta imperiosa a 

extinção, tal como informado pela própria exequente.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

DETERMINO a liberação da penhora efetivada às fls. 89/90, para tanto, 

expeça-se alvará judicial em favor da parte que sofreu aludida constrição.

 Custas na forma da lei. Contem-se as custas finais.

 Havendo pendência, notifique-se o Executado para o pagamento. Não 

havendo o pagamento, cumpra o que está determinado nas disposições 

contidas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, em especial nos artigos 573 e 

seguintes. Após, arquive-se.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29584 Nr: 1836-44.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leuni Elgert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081, ORLANDO MARTENS - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido lançado na exordial, para 

condenar o Instituto Nacional do Seguro Social INSS a conceder a 

aposentadoria rural por idade nos termos dos artigos 48 § 1º da Lei 

8.231/91 ao requerente LEUNI ELGERT, na base de um salário mínimo 

mensal, inclusive 13º salário, devido desde a data do indeferimento 

administrativo, e data de início de pagamento na data desta sentença, via 

de consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.4((..) Declaro a 

natureza alimentícia das prestações, haja vista a finalidade do benefício e, 

assim, CONCEDO à requerente a TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO 

a implementação do beneficio no prazo de sessenta (60) dias, após sua 

comunicação por ofício, sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais). (...) Assim em uma análise superficial, 

considerando a de início do beneficio e a data de início do pagamento na 

data da sentença, o valor devido referente a este período não 

ultrapassaria 1000 (mil) salários mínimos, DEIXO de proceder à remessa 

necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no inciso I, § 

3°, do art. 496 do CPC.Intime-se a parte autora e em seguida o INSS, na 

pessoa de seu Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos 

termos do Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso e o INSS.Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o 

feito, com as anotações de praxe.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28810 Nr: 1385-19.2017.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Agostinho Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA ALESSANDRA ROSSI 

GEGLINI - OAB:MT/10914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a conceder o benefício de 

AUXÍLIO-DOENÇA desde o indeferimento na esfera administrativa, bem 

como a conversão em APOSENTADORIA POR INVALIDEZ RURAL desde a 

data de realização da perícia médica 11/11/2017 – fls. 38/39), à Sra. 

APARECIDA AGOSTINHO SILVA, e data de início de pagamento na data 

desta sentença, via de consequência, declaro extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo 

Civil.4.(...) Ainda, determino que a correção monetária se dê na forma dos 

enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente 

desde o momento em que cada prestação se tornou devida.Declaro a 

natureza alimentícia das prestações, haja vista a finalidade do benefício e, 

assim, CONCEDO à requerente a TUTELA DE URGÊNCIA, DETERMINANDO 

a implementação do beneficio no prazo de sessenta (60) dias, após sua 

comunicação por ofício, sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais). (...) DEIXO de proceder à remessa necessária 

dos autos à Instância Superior, ante o disposto no inciso I, § 3°, do art. 496 

do CPC.Intime-se a parte requerente e em seguida o INSS, na pessoa de 

seu Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do 

Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

o INSS.PRECLUSA a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se o feito, com as baixas e anotações de praxe.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 22912 Nr: 816-23.2014.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte requerente, na 

pessoa de seus advogados, para informar os dados bancários da conta 

corrente, para expedição de alvará judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33139 Nr: 1713-12.2018.811.0094

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Berti Peças e Serviços Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Silva Mota, Rosiane Aparecida Silva 

Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janderson Silva Bento - 

OAB:18.153/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte EXEQUENTE, para que 

proceda ao pagamento do valor da diligência do oficial de justiça referente 

ao ato de Mandado de CITAÇÃO. Esclareço que, com base no provimento 

nº 07/2017 CGJ, deve o requerente acessar o s i te 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão de 

Guia de Diligência", preencher os dados do processo e, na parte referente 

ao "bairro", clicar em "Centro" (quatro vezes), para emitir a guia no valor 

de R$ 60,00 (sessenta reais).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32783 Nr: 1503-58.2018.811.0094

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ecoplan Mineração LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adular Biffi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte requerente, para que 

proceda ao pagamento do valor da diligência do oficial de justiça referente 

ao ato de Mandado de Intimação. Esclareço que, com base no provimento 

nº 07/2017 CGJ, deve o requerente acessar o s i te 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão de 

Guia de Diligência", preencher os dados do processo e, na parte referente 

ao "bairro", clicar em "Gleba Mercedes", para emitir a guia no valor de R$ 

450,00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32786 Nr: 1505-28.2018.811.0094

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ecoplan Mineração LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euraclides Hoffmann da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte requerente, para que 

proceda ao pagamento do valor da diligência do oficial de justiça referente 

ao ato de Mandado de Intimação. Esclareço que, com base no provimento 

nº 07/2017 CGJ, deve o requerente acessar o s i te 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão de 

Guia de Diligência", preencher os dados do processo e, na parte referente 

ao "bairro", clicar em "Gleba Mercedes", para emitir a guia no valor de R$ 

450,00.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22786 Nr: 715-83.2014.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida Gabriel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Magaiver Baesso dos 

Santos - OAB:21081/MT

 É o que merecia relato. Sendo assim, DECIDO: I – Defiro a juntada de 

antecedentes criminais da ré Aparecida Gabriel da Silva, bem como, das 

vítimas. Oficie-se ao Instituto de Identificação Criminal do Estado de Mato 

Grosso e à Polícia Federal, para que encaminhem a este juízo folhas de 

antecedentes criminais em nome da ré e das vítimas, bem como, 

procedam-se a emissão das certidões criminais dos Ofícios da Vara Única 

desta Comarca de (...) III – Defiro a oitiva das vítimas e testemunhas 

arroladas pelo MP (fls. 261), bem como, pela Defesa (fl. 263), para serem 

ouvidas em plenário em caráter de imprescindibilidade. IV – Defiro, 

também, o postulado contido no item “d” de fls. 261/verso, para que seja 

oficiado o Hospital Municipal de Tabaporã/MT, solicitando informações 

quanto ao atendimento médico hospitalar das vítimas Vagner Aparecido 

Pereira dos Santos e Waldeir Cardoso Nunes, bem como, quanto ao 

eventual encaminhamento das vítimas à Comarca de Juara/MT para 

atendimento médico, isto no período de 20/09/2014, bem como, solicitando 

cópia de eventual prontuário médico dos denunciados, inerente ao mesmo 

período. V - Não havendo mais diligências complementares a serem 

analisadas e, inexistindo vícios a serem sanados, declaro o feito 

preparado para julgamento. Assim, desde já, designo a sessão de 

julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia 8 de abril de 2019, às 9h, a qual 

realizar-se-á no plenário da Câmara de Vereadores deste Município. VI - 

Intimem-se os senhores jurados, o réu e sua defesa, a representante do 

Ministério Público e as testemunhas arroladas. VII - Oficie-se a Câmara 

Municipal solicitando seja o plenário disponibilizado para a data aprazada. 

VIII - Caso necessário, isto é, em se tratando de sessão extraordinária, 

comunique-se o Conselho da Magistratura sobre a data designada, nos 

termos do art. 43 do COJE. IX - Expeça-se o necessário para a realização 

do julgamento ora designado, providenciando a disponibilização da arma 

branca apreendida às fls. 13 na sessão plenária. Intimem-se todos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27541 Nr: 692-35.2017.811.0094

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Jucelino Slovinski

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - OAB:8601, 

Jefferson Agulhão Spindola - OAB:MT/6416-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que as providências descritas no acórdão proferido 

nesses autos já foram cumpridas, translade-se cópia das peças de fls. 

84/90, fls. 95/97, e fls. 99/101 ao feito principal e, após, arquivem-se os 

presentes autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22432 Nr: 478-49.2014.811.0094

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Olice Enderle

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Joanella - OAB:MT/8.601, 

Jefferson Agulhão Spindola - OAB:MT/6416-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que as providências descritas no acórdão proferido 

nesses autos já foram cumpridas, translade-se cópia das peças de fls. 

243/248, fls. 255, e fls. 257/259 ao feito principal e, após, arquivem-se os 
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presentes autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20185 Nr: 477-35.2012.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Luiz Morais da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almir Lopes de Araujo 

Junior - OAB:

 Vistos.

Diante da certidão de trânsito em julgado da sentença proferida nesses 

autos (fls. 262), CUMPRAM-SE todas as providências decorrentes da 

extinção da punibilidade do denunciado, em relação ao delito processado 

nesses autos, para tanto, proceda a Sra. Gestora com as baixas e 

anotações necessárias, em especial junto ao cartório distribuidor, para 

que, a pena aplicada não conste em certidão de antecedentes criminais.

 Após, arquivem-se, com as baixas e anotações necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25700 Nr: 722-07.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Martins, Charles Edilson Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Humberto Lanot Holsbach - 

OAB:20.112-B, Luiz Sérgio Rossi - OAB:MT/10.089-A, Paula 

Alessandra Rossi Geglini - OAB:MT/10.914-B, Sérgio Eduardo 

Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 Vistos, etc.

I – Em atenção ao certificado às fls. 229, verificando a divergência dos 

honorários advocatícios fixados nesses autos, CHAMO O FEITO À ORDEM 

para tornar sem efeito os honorários arbitrados às fls. 165 e, assim, 

DETERMINAR a expedição de competente certidão em favor do D. 

Causídico, atentando-se ao montante fixado em decisão de fls. 101;

II – Ultimada a aludida providência, nada sendo postulado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24128 Nr: 616-79.2015.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 Vistos, etc.

Considerando que o acusado fora citado pessoalmente (fls. 106), 

contudo, mudou de endereço sem comunicar ao Juízo (fls. 245/verso), 

estando, pois, em lugar incerto e não sabido, DECRETO a REVELIA de 

ALEXSANDRO MOREIRA DA SILVA, com espeque no art. 367 do Código 

de Processo Penal.

 Considerando que as testemunhas arroladas nos autos foram todas 

inquiridas, tendo sido homologada a desistência em relação a testemunha 

Vital Alves dos Santos (fls. 138), ao passo que, as testemunhas Sued 

Ferreira Mesquita e Willian Alves Ferreira faleceram, consoante informado 

às fls. 133/134, DECLARO ENCERRADA a fase de INSTRUÇÃO.

Intimem-se as partes para apresentarem alegações finais, no prazo legal, 

de forma sucessiva, primeiro o Ministério Público, depois a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32020 Nr: 1095-67.2018.811.0094

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICLEBERSON DE SANTANA MILAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO HENRIQUE BONETTI - 

OAB:22803/O

 (...) DECIDO:I – INDEFIRO o postulado de exclusão das medidas cautelares 

diversas da prisão, eis que, visam assegurar uma instrução livre e 

desembaraçada, sendo as medidas menos gravosas previstas no Código 

de Processo Penal, tendo como escopo substituir a prisão, de outro modo, 

DEFIRO o cumprimento das medidas no Juízo da Comarca de Sinop/MT;II – 

Para tanto, EXPEÇA-SE CARTA PRECATÓRIA À COMARCA DE SINOP/MT, 

com a finalidade de fiscalização e cumprimento, por parte do autuado 

Mauricleberson de Santana Milan, das medidas cautelares fixadas em 

decisão de fls. 37/38, devendo comparecer quinzenalmente naquele juízo, 

a fim de informar e comprovar suas atividades;III – Por fim, quanto ao 

pedido de autorização de viagem, por não haver óbice manifestada pelo 

Parquet quanto ao primeiro postulado e, tendo em vista que o autuado 

apresentou endereço residencial, constituiu defesa e justificou seu pleito 

em ambas as oportunidades em que veio aos autos, AUTORIZO 

Mauricleberson de Santana Milan a se ausentar, para fins de viagem aos 

Estados de Santa Catarina e Paraná, no período compreendido entre 

21/12/2018 a 07/01/2019, devendo se apresentar, quando do retorno, no 

Juízo da Comarca de Sinop, para dar continuidade ao cumprimento das 

medidas cautelares.Intime-se a defesa. Dê-se ciência ao MPE.Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20382 Nr: 677-42.2012.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson Diego de Lima, Ovídio Barbosa dos 

Santos Neto, Bruno Augusto Pereira da Silva, Adriano Saraiva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cláudia Teixeira Borges 

- OAB:11471-A/MT, Magaiver Baesso - OAB:OAB/MT n°21.081

 Vistos, etc.

Considerando que o acusado fora citado pessoalmente, contudo, mudou 

de endereço sem comunicar ao Juízo, estando, pois, em lugar incerto e 

não sabido, DECRETO a REVELIA de ADRIANO SARAIVA PEREIRA, com 

espeque no art. 367 do Código de Processo Penal.

 No mais, visando regular prosseguimento do feito, DEFIRO o postulado às 

fls. 270, para tanto, DESIGNO AUDIÊNCIA com a finalidade de oitiva da 

vítima MURIEL BRUNO DA SILVA PERON, para o dia 23 de janeiro de 2019, 

às 13:30 horas.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23117 Nr: 9-66.2015.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Augusto Tschope

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Antonio de Bona - 

OAB:18.257, Luciana de Bona Tschope - OAB:7.394, Valmor de 

Mattos - OAB:PR/8.939

 Vistos, etc.

Em atenção ao pleito formulado pela defesa de Daniel Augusto Tschope e, 

visando preservar as finalidades que emanam do cumprimento da 

reprimenda, em especial a reinserção social, tem-se como imperioso o 

acolhimento do pedido.

Isto porque, constam informações que, caso recolhido junto à Penitenciária 

Estadual de Francisco Beltrão/PR, o sentenciado estará próximo de seus 

familiares, sendo esta medida beneficiária a sua ressocialização.

Com efeito, DEFIRO o postulado de fls. 1.003 e, sendo assim, DETERMINO 
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a formalização do executivo de pena de Daniel Augusto Tschope com a 

posterior remessa do respectivo executivo e mandado de prisão ao Juízo 

da Execução Penal da Comarca de Francisco Beltrão/PR.

Ultimadas todas as providências, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12167 Nr: 163-89.2012.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Maceda da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A, RENAN ARAÚJO GOUVEIA MARTINS - OAB:22053/O

 No mais, visando regular prosseguimento do feito, atentando-se a defesa 

de fls. 134/135, verifica-se que não estão presentes circunstancias que 

ensejam a absolvição sumária do acusado, nos termos do artigo 397 e 

incisos do Código de Processo Penal, sendo certo que as matérias de 

defesa aventadas dependem da instrução processual.Outrossim, não 

havendo qualquer questão de ordem material ou processual que possa 

impedir o processamento do feito e não arguidas preliminares, fatos estes 

que impõem o seu prosseguimento com a devida instrução 

processual.Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de 

abril de 2019, às 17 horas.Intimem-se as testemunhas arroladas, para 

comparecerem à audiência acima designada. Intimem-se o acusado, 

pessoalmente, expedindo-se carta precatória à Comarca de Alto 

Garças/MT.Expeça-se carta precatória para oitiva(s) de testemunha(s), 

que por ventura, resida em comarca diversa. Façam-se as intimações 

necessárias.Ciência ao Ministério Público e a defesa. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22177 Nr: 278-42.2014.811.0094

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio de Queiroz Magalhães, Elias Pereira 

Barreto, Roberto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTÔNIO DA LUZ, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do proprietário da motocicleta Honda CG 125, 

ano/modelo 1987, placa JYE8655, vermelha, para que se manifeste no 

prazo de 05 (cinco) dias, acerca da restituição do bem apreendido.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Intime-se o proprietário da motocicleta, Sr. 

Antônio da Luz para, querendo, se manifeste nos autos no prazo de cinco 

dias.Nada sendo requerido, dou por perdido o bem para o Município de 

Tabaporã/MT, nos moldes descritos na sentença. Outrossim, em tempo, 

dou por perdida eventual fiança prestada, bem como os valores pagos à 

título de transação penal não cumprida. Cumpra-se expedindo o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 12 de dezembro de 2018

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65443 Nr: 2541-63.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR SIMONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono a presente deprecata para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 30 dias, o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para tanto acessar o CPD – 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do 

Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o ato deprecado. Não 

havendo manifestação no prazo de 30 dias, o ato deprecado será 

devolvido à origem no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54684 Nr: 2000-98.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO RODRIGUES ME, FABRICIO 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 649, §3º da CNGC e considerando A CERTIDÃO DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA INFORMANDO PAGAMENTO À MENOR, INTIMO A 

PARTE AUTORA A COMPLEMENTAR O VALOR CORRESPONDENTE À 

DILIGÊNCIA JÁ RECOLHIDA DEVIDA PARA DESLOCAMENTO AO 

ENDEREÇO INDICADO NO MANDADO, cujo valor, perfaz R$ 404,90 

(quatrocentos e quatro reais e noventa centavos), no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de devolução do mandado à Secretaria da Vara Única 

independentemente de cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 25566 Nr: 170-73.2011.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZETE FRANCISCA DE OLIVEIRA EFFTING, 

ESPOLIO DE ILBERTO EFFTING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Servio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 170-73.2011.811.0108 (Código 25566)

Requerente: Banco do Brasil S.A

Requerido: Elizete Francisca de Oliveira Effting e outro.

 EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Tendo em vista o teor da petição inclusa (f.24), informando a composição 

das partes, suspendo o curso processual até a data de 27/12/2018, de 

acordo com o artigo 10 da Lei 13.340/2016.

Transcorrido esse prazo, intime-se a parte requerente para informar sobre 

o integral adimplemento do pactuado, no prazo de dez dias, sob pena de 

anuência tácita.

Após, concluso para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 16 de agosoto de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 44243 Nr: 409-72.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIRLONI PESSATTO e COZER LTDA-ME, 

ADALBERTO TIRLONI, Claudimir Francisco Pessatto, CASSIANA CANDIDO 

DA SILVA TIRLONI, CARLOS ALBERTO COZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AIRES DE MELO - 

OAB:11761 CE, JULIANA GUEDES ALMEIDA - OAB:, MATHEUS 

BRONZIADO TELES - OAB:, RENIA MARIA BEZERRA REIS - OAB:21371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUIS WERNER - 

OAB:MT 6298-A

 Processo n°: 409-72.2014.811.0108 (Código 44243)

Exequente: Nufarm Industria Química e Farmacêutica S/A

Executados: Tirloni Pessato e Cozer LTDA ME e Outros

 EXECUÇÃO

VISTOS.

Defiro o requerimento de f. 433, a fim de que seja inscrito o nome dos 

executados no cadastro de maus pagadores.

Ademais, retifico a decisão de f. 430, devendo ser oficiada a empresa 

Multigran S/A sobre a permanência do gravame do imóvel de matrícula 124 

e não 1.520.

Outrossim, em relação ao suposto crime ambiental noticiado, 

comunique-se o Ministério Público e a autoridade policial para 

providências.

Por fim, vale ressaltar que a avaliação do imóvel já foi objeto de análise às 

f. 405.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 13 de dezembro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 63527 Nr: 1358-57.2018.811.0108

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anersi Natalino Rek

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evanir Rodrigues Rek

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANDRA GOMES - 

OAB:21503/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Inicialmente, recebo a emenda à inicial (p. 13), desde já, defiro os 

benefícios da justiça gratuita.

Sem prejuízo, designo audiência de conciliação/mediação, a ser realizada 

no dia 13 de fevereiro de 2019, às 15h30min.

Cite-se a requerida para comparecer ao ato designado, com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias da data designada, observando o disposto nos 

§ § 1º e 2º, do art. 695, CPC.

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado (art. 334, § 1º, CPC), 

salvo se tratar de parte representada pela Defensoria Pública.

Consigne-se que as partes deverão comparecer ao ato designado 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 695, § 

4º, NCPC).

Não havendo conciliação o réu poderá oferecer contestação, no prazo de 

15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não sendo contestada a 

ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo 

autor (art. 341 do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 61018 Nr: 2978-41.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Pois bem, conforme pedido de redesignação da audiência (p. 34/verso) 

requerendo nova data para audiência de conciliação/mediação e o novo 

endereço do requerido informado na exordial (p. 33).

Sem prejuízo, redesigno audiência de conciliação/mediação para o dia 13 

de fevereiro de 2019, às 16h00min.

Cite-se o requerido com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data 

designada, observando o disposto nos § § 1º e 2º, do art. 695, CPC.

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado (art. 334, § 1º, CPC), 

salvo se tratar de parte representada pela Defensoria Pública.

Consigne-se que as partes deverão comparecer ao ato designado 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 695, § 

4º, CPC).

Não havendo conciliação o requerido poderá oferecer contestação, no 

prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC).

Ciência a Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 50931 Nr: 48-84.2016.811.0108

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTONIO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCINALVA CONCEIÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE a ação, e, em conseqüência decreto o 

divórcio do casal, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “a” do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado expeça-se o competente mandado averbatório ao 

Cartório de Registro Civil, consignando que a requerida voltará a usar o 

seu nome de solteira, qual seja: FRANCINALVA CONCEIÇÃO DA 

SILVA.Sem custas em razão da gratuidade, que estendo à requerida 

neste ato.Certificado o trânsito em julgado e cumprida as determinações 

acima, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 65763 Nr: 2707-95.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANOEMI GEREMIA TUNI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, entendo que a questão depende de dilação probatória com a 

realização de exame médico pericial, bem como de estudo social, razão 

pela qual, por ora, deixo de apreciar a antecipação da tutela pretendida. 

Via de consequência, DETERMINO a realização antecipada de perícia 

médica. Proceda, a Secretaria, a nomeação do perito (a) no sistema AJG, 

para realização de perícia médica. No que concerne à alegada situação de 

miserabilidade da parte Autora, DETERMINO seja realizado Estudo Social, 

pelo Setor Social desta Comarca, fixando o prazo de 45 (quarenta e cinco) 

dias para o cumprimento da determinação, devendo, ainda, as experts 

guardarem observância e consideração quanto aos fatores sociais, 

ambientais e pessoais, vivenciados pela parte Requerente.Aportando aos 

autos os laudos (médico e social), imediatamente conclusos para 

deliberação quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela.Por 

outro lado, ante a impossibilidade de conciliação entre as partes, dispenso 

a realização de audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do 

CPC, assim, DETERMINO a citação do réu para, querendo, contestar a 

ação, nos termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 45 

da Lei 8.213 de 24 de julho de 1991).Cientifique-se o instituto requerido 

que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, como 

verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC).Com a 

juntada de contestação, intime-se a parte autora para apresentar 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Defiro a gratuidade da 

Justiça.Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 65679 Nr: 2668-98.2018.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se a parte autora, por seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar ou completar a inicial, objetivando a comprovação de que a 

requerida tenha sido notificada extrajudicialmente, eis que somente consta 

notificação extrajudicial (p. 13), não sendo apresentado nenhum 

comprovante que a notificação tenha chegado ou não ao endereço 

indicado.

Nesse diapasão, cumpre ressaltar que embora entenda que a notificação 

não precise necessariamente ser recebida pelo próprio devedor ela, no 

mínimo, tem que chegar ao seu conhecimento, o que não foi comprovado 

nos autos. Porquanto, à vista dos documentos juntados, dúvidas não há 

que a notificação pretendida não cumpriu a sua finalidade essencial, não 

se pode considerar então que esta tenha sido constituída em mora, 

elemento necessário ao ajuizamento de busca e apreensão.

Acerca do assunto, vejamos:

Ementa: RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO. Comprovação da mora. Protesto. 

Inexistência de prova da tentativa de notificação pessoal do devedor. 

Necessidade da demonstração da efetiva entrega da carta notificatória no 

endereço do devedor, ainda que para terceiro. Decisão mantida. Recurso 

de agravo não provido. (TJ-SP - AI 20201951620168260000 SP 

2020195-16.2016.8.26.0000, Relator: Marcondes D’Angelo, Data de 

Julgamento: 03/03/2016, 25º Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 07/03/2016)

Assim, ante a ausência de cumprimento das formalidades exigidas pelo 

Decreto-Lei n° 911/69, intime-se o banco requerente para as providências 

acima pertinentes.

Não cumprido as diligências solicitadas, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

inicial será indeferida (§ único do art. 321, do CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 47338 Nr: 186-85.2015.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI PAULO SETTE, ILDA GUZATTI SETTE, SELVINO 

LUIZ SETTE, SALETE TEREZINHA SETTE, EDY WILSON PICCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM do Brasil Ltda, ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 4735, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT 644

 VISTOS.

Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença promovida por ADM 

do Brasil Ltda em face de Edy Wilson Piccini, alegando o excesso na 

execução, bem como, postulando pela condenação do requerente em 20% 

de honorários.

O requerente, por sua vez, manifestou concordância ao excesso de 

execução no valor de R$ 3.353,74, contudo, postulou pela condenação em 

10% de honorários sucumbenciais.

Assim sendo, inexistindo oposição, julgo procedente a impugnação à 

execução promovida por ADM do Brasil Ltda em face de Edy Wilson 

Piccini, homologando o cálculo apresentado às f. 168, por estarem 

atualizados, fixando a execução em R$ 13.751,79 (treze mil setecentos e 

cinquenta e um reais e setenta e nove centavos).

Condeno-o em honorários sucumbenciais na base de 10% do valor 

reduzido da execução.

Expeça-se o competente alvará.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 15033 Nr: 168-84.2003.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raúl Fernando Fidel Gonzalez Oróstica, Catarina Biúdes 

Gonzalez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Gongora

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Fonseca Villela - 

OAB:9973, Jane Castanha - OAB:15804/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Silva Ferreira - 

OAB:MT0011538O, Luiz Gustavo Giaretta - OAB:OAB/MT 10172

 VISTO.

Inicialmente, os presentes autos já se encontram apensados nos 

Embargos de Terceiro (Autos n.º 950-03.2017.811.0108).

Ademais, não há o que se falar nesse momento em sobrestamento da 

medida reintegratória, vez que os embargos de terceiro não se encontram 

com liminar em vigência.

Assim, intimem-se as partes para ser manifestarem sobre o petitório e 

demais documentos de pp. 1.093/1.136, no prazo de 15 (quinze) dias.

Por fim, certifique-se a Sr.ª Gestora acerca do decurso do prazo para 

desocupação voluntária do imóvel objeto da lide conforme dispositivo de 

sentença constante a p. 949, a contar da data que o patrono do Sr. Carlos 

Alberto Capeletti realizou a carga dos autos.

 Decorrido o prazo in albis, cumpra-se integralmente nos seus exatos 

termos a decisão de pp. 1.090.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 58134 Nr: 1238-48.2017.811.0108

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMCTDC, ECDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e, ante a manifestação favorável no Ministério Público (p. 

12), HOMOLOGO o acordo manejado por ANDREIA MARIA COLARES 

TAVARES DA COSTA e EVERSON CHARLES DA COSTA, em relação ao 

divórcio, guarda, visitas e pensão alimentícia das filhas menores, e por 

consequência, decreto o divórcio do casal, extinguindo o processo COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil.Transitada esta em julgado expeça-se o 

competente termo de guarda e mandado averbatório ao Cartório de 

Registro Civil, onde fora celebrado o assento de casamento, após, 

arquivem-se os autos. Sem custas, em razão da gratuidade da justiça.P. 

R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 62825 Nr: 637-55.2015.811.0094

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IADS, ESA, KA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Gutierrez de Melo - 

OAB:9.231-A

 VISTO.

Intime-se a Defensoria Pública para se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias, acerca do petitório retro (p. 64).

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 65967 Nr: 2793-66.2018.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, com pedido de liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito, conforme se vê instrumento de protesto, 

documento de p. 14, emanada do Cartório existente nos autos.

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência.

Por outro lado, há receio de que o requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem ou pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Posto Isto, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem nas 

mãos do depositando-se o bem nas mãos do representante legal da parte 

autora, conforme indicado na inicial, devendo ficar como depositário do 

bem descrito na peça vestibular.

Executada a liminar, cite-se o Requerido para que, em 05 (cinco) dias, 

querendo, pague o saldo integral da dívida, acrescidos de juros, correção 

monetária e custas judiciais (art. 3º, § 2º do Dec.-Lei 911/69), caso em 

que arbitro os honorários em 10%, ou apresente resposta, sob pena de 

revelia e confissão quanto à matéria de fato, no prazo de 15 dias 

contados da execução da liminar, sendo que tal resposta poderá ser 

apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º, 

do art. 3º, do mesmo diploma Legal, caso entenda ter havido pagamento a 

maior e deseja a restituição (redação dada pela Lei 10.931/2004).

Cientifique o requerido que cinco dias após executada a liminar, 

consolidar-se-ão a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do 

credor fiduciário (art. 3º, § 1º da Dec.-Lei 911/69).

Concedo os benefícios do art. 212 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 59225 Nr: 1864-67.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MHdSJdO, VANESSA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Jacobsen de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON COVRE - OAB:MT 

15.255, FERNANDA DENICOLO - OAB:MT 17.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Em razão ao lapso temporal decorrido até a conclusão dos autos para o 

Gabinete, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente planilha atualizada dos débitos alimentares.

Após, torne os autos conclusos com URGÊNCIA.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 63478 Nr: 1333-44.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Pois bem, tendo em vista que não houve tempo hábil para o cumprimento 

da missiva (p. 21), bem como a requerente não foi intimada da audiência 

(Certidão de p. 20), a Defensoria Pública representante da assistida, ora 

requerente, informou novo endereço para sua localização (p. 23), 

requerendo assim a redesignação de nova data para audiência de 

conciliação/mediação.

Sem prejuízo, redesigno audiência de conciliação/mediação para o dia 13 

de fevereiro de 2019, às 16h30min.

Cite-se o requerido com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data 

designada, observando o disposto nos § § 1º e 2º, do art. 695, CPC.

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado (art. 334, § 1º, CPC), 

salvo se tratar de parte representada pela Defensoria Pública.

Consigne-se que as partes deverão comparecer ao ato designado 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 695, § 

4º, CPC).

Não havendo conciliação o requerido poderá oferecer contestação, no 

prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC).

Ciência a Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 51183 Nr: 144-02.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 

11.006-B

 VISTOS.

Pois bem, considerando o disposto no art. 3º, § 3º, do Código de Processo 

Civil, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 13 de fevereiro 

de 2019, às 17h30min.

Consigne-se que as partes deverão comparecer ao ato designado 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC).

A audiência de conciliação/mediação, não será realizada se ambas as 

partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4º, I).

Restando esta infrutífera a conciliação, as partes deverão especificar e 

justificar as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) da 

realização do ato conciliatório.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 62092 Nr: 494-19.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Pois bem, tendo em vista que não houve tempo hábil para o cumprimento 

da missiva (p. 32).

Sem prejuízo, redesigno audiência de conciliação/mediação para o dia 13 

de fevereiro de 2019, às 17h00min.

Cite-se o requerido com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data 

designada, observando o disposto nos § § 1º e 2º, do art. 695, CPC.

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado (art. 334, § 1º, CPC), 

salvo se tratar de parte representada pela Defensoria Pública.

Consigne-se que as partes deverão comparecer ao ato designado 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 695, § 

4º, CPC).

Não havendo conciliação o requerido poderá oferecer contestação, no 

prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC).

Ciência a Defensoria Pública e ao Ministério Público.
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Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60934 Nr: 2931-67.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nortox S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON BALDISSERA EPP, Everton 

Baldissera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO HENRIQUE STOEBERL - 

OAB:PR/5792

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57643 Nr: 973-46.2017.811.0108

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 Considerando que a publicação anterior não constou o procurador do 

requerido, impulsiono os autos para nova publicação, nos termos em que: 

"VISTOS. Verifica-se pedido de desistência da demanda, conforme 

petitório (p. 55) e Termo de Declaração (p. 56).

Tendo em vista que, a parte requerida foi devidamente citada (p. 39), se 

faz necessário que seja intimada a se manifestar acerca do pedido de 

desistência formulado nos autos. Após, vistas ao Ministério Público. 

Intime-se. Cumpra-se. "

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60397 Nr: 127-98.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA FERNANDES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data impulsiono os autos ao autor para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58349 Nr: 553-47.2016.811.0085

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABR, EBR, KRBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAR, MMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA KEMPER - OAB:OAB/MT 3596-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13779-B/MT, JOEL BORTOLASSI - OAB:11471-A/MT

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 55, proferida nos 

autos, designo audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 25 de FEVEREIRO 

de 2019, às 17:00horas, consignando ainda, que a intimação das PARTES 

AUTORA e REQUERIDA será realizada na pessoa de seus advogados 

(Art. 334, § 3º e 270 do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53780 Nr: 768-91.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA JUDA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 Certifico e dou fé que nesta data desentranhei a impugnação á 

contestação conforme determinado nos autos 38341 para proceder a 

juntada no presente feito.

Consigno que a patrona informou código de processo diverso da parte, 

que o fato levou a secretaria ao equivocos.

Certifico e dou fé que a impugnação à contestação é tempestiva, que 

torno sem efeito a certidão de fls. 65.

O referido é verdade e dou fé.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65981 Nr: 1478-96.2018.811.0077

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCdO, MHCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Nascimento 

Arego - OAB:24797-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DE ADVOGADO NOMEADO

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas ao Advogado nomeado 

para: Assumir o compromisso ou aponte desinteresse no mesmo, em 

conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 30416 Nr: 1516-89.2010.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Socorro Monteiro da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo 

INSS, alegando, em síntese, que há excesso de execução pelas seguintes 

razões:

a) a atualização monetária deve seguir o disposto no art. 1º-F da Lei 

9.494/97.
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A parte impugnada sustentou a correção de seus cálculos e pleiteou a 

homologação.

 É o sucinto relatório. DECIDO.

No que diz respeito à atualização monetária, verifico que a sentença 

exequenda determinou expressamente a observância do disposto no 

Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal, conforme realizado 

pela parte impugnada.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e, via de consequência, homologo o cálculo 

de fls. 106/107.

Condeno a parte impugnante (INSS) ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro no percentual mínimo de cada uma das faixas 

previstas no art. 85, §3º do Código de Processo Civil, tendo como base de 

cálculo o valor da execução reconhecido nesta decisão.

 Preclusa esta decisão, expeçam-se precatórios/RPVs individualizados, 

referentes ao principal e aos honorários advocatícios sucumbenciais, na 

forma da lei e da regulamentação do Eg. TRF1. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61367 Nr: 690-19.2017.811.0077

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eva Gonzaga da Silva, Felipe da Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 52/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar o Ministério Público, o advogado 

nomeado e curador especial acerca da nova data da perícia designada 

para o dia 29/01/2019 às 13h30min na POLITEC em Cuiabá/MT, bem como 

para que apresentem os respectivos quesitos, querendo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51063 Nr: 893-54.2012.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josete Ribeiro da Cruz, Alcimare Villas Boas 

do Nascimento, Clendson José Leite de Brito, Fagner Fernandes da Costa, 

Eder Demarchi de Oliveira Nascimento, Andreia Maciel Aranha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O, Carlos Frederick da S. I. de Almeida - 

OAB:7533A-MT, EDIVAN MARTINS DA SILVA - OAB:9166, Fábio 

Moreira Pereira - OAB:9405/MT, Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702/MT

 Vistos, etc.

1- Considerando a manifestação de fls. 1.046v, intime-se o advogado Dr. 

Ramão Wilson para apresentar as alegações finais quanto ao réu FAGNER 

FERNANDES DA COSTA, no prazo legal, devendo juntar procuração aos 

autos ou informar se não é advogado constituído pelo acusado.

Caso não seja, desde já nomeio como advogado dativo o Dr. André 

Henrique Barbosa da Silveira, que deverá ser intimado para apresentar as 

alegações finais, no prazo legal.

2- Considerando a suspensão das atividades da Defensoria Pública nesta 

Comarca, determino a intimação do advogado Dr. André Henrique Barbosa 

da Silveira para prosseguir na defesa dos acusados CLENDSON JOSÉ 

LEITE DE BRITO e ANDREIA MACIEL ARANHA, devendo ser intimado para 

apresentar alegações finais, no prazo legal, caso não haja conflito de 

interesses entre as defesas.

3- Defiro o pedido de fls. 1.173, devendo a Secretaria do Juízo encaminhar 

cópia integral dos autos e das mídias de depoimentos, preferencialmente 

em meio digitalizado.

4- Vista ao Ministério Público sobre pedido de fls. 1.174/1.178.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 31028 Nr: 327-42.2011.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Lemos de Melo Raimundo, Vasco 

Vieira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A

 Vistos, etc.

Intime-se o advogado da defesa do réu MARCOS LEMOS DE MELO 

RAIMUNDO, Dr. Alinor Sena, para apresentar alegações finais no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 28836 Nr: 1512-86.2009.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euripedes Martins Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberta Faria Lima - 

OAB:32.092/GO

 Vistos, etc.

Intime-se a advogada da defesa, por meio de publicação no Dje, para no 

prazo de cinco dias informar o atual endereço do acusado para 

interrogatório, sob pena de decretação da revelia.

Transcorrido o prazo sem manifestação, desde já declaro a revelia do réu 

e declaro encerrada a instrução, determinando vista às partes para 

alegações finais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59594 Nr: 49969-08.2016.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delmina Castilho Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado da parte requerente para que apresente Contrarrazões 

ao recurso de Apelação no prazo legal, conforme determinado na decisão 

de fls 68.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62706 Nr: 1335-44.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irani Rosa da Silva Goes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a contestação retro foi protocolada 

tempestivamente.

Em cumprimento ao Artigo 8º, § único da Ordem de Serviço nº 

01/2017-Vila Bela impulsiono os autos aos advogados da requerente, 

para, querendo, no prazo legal, impugnar a contestação de fls. 50/57.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61764 Nr: 881-64.2017.811.0077

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Renan de Moraes Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Ante o exposto, considerando que não há fidedignidade nas certidões de 

fls. 122/124, INDEFIRO o pedido de remição pelo trabalho. Com fundamento 

no art. 40 do Código de Processo Penal, determino a extração de cópias 

das fls. 115/129 e a remessa ao Ministério Público para apuração de 

eventual ilícito penal. REMIÇÃO PELO ESTUDO Considerando a certificação 
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de que o apenado estudou no período de 22/05/2017 a 13/12/2017, 

totalizando 112 (cento e doze) horas de estudo, no período de 21/02/2018 

a 13/09/2018, totalizando 80 (oitenta) horas de estudo, no período de 

21/12/2015 a 17/06/2016, totalizando 180 (cento e oitenta) horas de 

estudo, e no período de 18/04/2016 a 17/12/2016, totalizando 240 

(duzentas e quarenta) horas de estudo, declaro a remição das horas de 

frequência escolar. O cálculo se dará à razão de um dia de pena para 

cada doze horas de frequência escolar. Assim, terá direito a subtrair do 

total global de sua pena 99 (noventa e nove) dias, nos termos do art. 66, 

III, “c” c/c art. 126 e art. 128, todos da Lei nº 7210/84. CONCLUSÃO ANTE 

O EXPOSTO, nos termos da fundamentação, declaro a remição de 99 

(noventa e nove) dias a serem descontados da pena do reeducando 

VICTOR RENAN DE MORAES BRITO. Nesta data procedi à atualização do 

cálculo da pena, via sistema MGP (anexo). INDEFIRO o pedido de 

progressão de regime para o semiaberto, visto que ainda não se alcançou 

o requisito objetivo para progressão. Intimem-se Ministério Público e 

Defesa. Após a manifestação das partes, volvam-me os autos conclusos 

para análise e homologação do cálculo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62988 Nr: 1464-49.2017.811.0077

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iracema de Jesus dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT, Mauro Paschoal Crema - OAB:19499/O

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação de fls. 102, desconstituo a nomeação do 

advogado dativo Dr. Mauro Paschoal Crema, OAB/MT 19.499, e arbitro 

honorários advocatícios proporcionais no valor de 03 (três) URH conforme 

Tabela OAB/MT/2018.

Expeça-se certidão de crédito para fins de cobrança.

Nomeio em substituição como advogada dativa a Dra. Graciele Cristina 

Romero Munhoz, que deverá ser intimada para apresentar 

CONTESTAÇÃO, restituindo-lhe o prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53280 Nr: 77-04.2014.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wágner Vicente da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 Vistos, etc.

Razão assiste ao executado às fls. 18/23, visto que uma vez não tendo 

sido completada a relação processual, não há se que falar em 

condenação do executado ao pagamento das custas.

Desse modo, reconsidero a decisão anterior, condenando o exequente ao 

pagamento das custas, observada a isenção legal.

Ao arquivo, com baixa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50776 Nr: 595-62.2012.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de fls. 66/67, pois não é razoável a Fazenda Pública 

requerer prazo de 90 (noventa) dias para prestar informação que pode 

facilmente ser obtida em minutos, mediante consulta a seus sistemas 

informatizados.

Intime-se a Fazenda Pública para informar se houve a quitação do débito, 

no prazo improrrogável de cinco dias, sob pena de prolação de sentença 

de extinção da execução pelo cumprimento da obrigação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53607 Nr: 357-72.2014.811.0077

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: São José S/A Agrícola e Pastoril, Inácio Coelho Lemos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguimar Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francine Gomes Pavezi - 

OAB:17162, Irajá Rezende de Lacerda - OAB:11.987/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Desse modo, verifico que a decisão embargada não contém omissão, 

obscuridade ou contradição, sendo que a argumentação da parte 

embargante demonstra exclusivamente a insatisfação quanto ao mérito da 

questão, sobretudo quanto à interpretação dos fatos e aplicação do 

direito.Logo, os embargos de declaração não são a via adequada para a 

reforma da decisão proferida, cabendo à parte a propositura do recurso 

processual cabível.Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO de fls. 146/152.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 66301 Nr: 1715-33.2018.811.0077

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Inês Mendes, Sairo Guilherme Mendes Pereira, 

Mayara Ananda Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Pereira Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intimem-se a parte autora para, no prazo de 10 dias, esclarecer se o 

falecido deixou outros bens a inventariar ou apenas contas bancárias, 

declinando quais eventuais bens foram deixados, devendo prestar tal 

declaração sob as penas da lei.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50790 Nr: 611-16.2012.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4.840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vista à exequente para que se manifeste no prazo de 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63747 Nr: 225-73.2018.811.0077

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KHIdC, MEIdC, NIdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTMdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Crisieli Bocorni - 

OAB:175.898/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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Trata-se de ação revisional de visitas proposta por K.E.I.C e M.E.I.C em 

desfavor de MARCOS THIAGO MORAIS DE CASTRO, objetivando 

liminarmente a revisão das visitas, passando a ser com maior frequência, 

mas sem a necessidade de as crianças irem para a casa do pai passar o 

final de semana; e que a menor não tenha que ir enquanto as visitas não 

foram cumpridas e o vínculo criado com o genitor.

A análise do pedido liminar foi postergada para depois da audiência de 

conciliação, mas esta não se realizou, porque o réu está preso na Cadeia 

de Cáceres/MT a aproximadamente sete meses, conforme certidão de fls. 

32.

É o breve relato. DECIDO.

Considerando a gravidade das alegações imputadas ao genitor na inicial, 

aliada ao fato da informação de que estaria preso na Cadeia de 

Cáceres/MT há aproximadamente sete meses, por motivo desconhecido, 

DEFIRO A LIMINAR PARA SUSPENDER TEMPORARIAMENTE O DIREITO DE 

VISITAS DO GENITOR AOS MENORES, enquanto não forem melhor 

elucidados os fatos, atento ao poder geral de cautela inerente à jurisdição 

que envolve crianças.

Intime-se a parte autora, por publicação no DJE.

Certifique-se se o réu ainda está preso em Cáceres/MT e qual o motivo da 

prisão. Caso ainda esteja preso, cite-se o réu por meio de carta precatória 

à Comarca de Cáceres/MT, para apresentar defesa no prazo legal. Caso 

já esteja solto, cite-se por mandado no endereço informado na inicial.

Intime-se o Ministério Público para se manifestar no feito, inclusive para 

ciência da alegação de que o réu passava vídeos pornográficos no celular 

para o menor assistir, na forma do art. 40 do Código de Processo Penal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 54912 Nr: 1255-85.2014.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Carlos Escobedo - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo convindo as partes fora declararada suspensa a execução durante 

o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumprisse 

voluntariamente a obrigação, findo esse prazo, o processo retomou o seu 

curso. Sendo assim, intime-se o requerente para dizer se a obrigação foi 

satisfeita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58451 Nr: 480-02.2016.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eribaldo Moura da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, Paulo Rogério de Souza e Silva - OAB:20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,etc.

Dê-se vistas ao apelado para contrarrazões.

Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, remetam-se os autos 

ao egrégio Tribunal Federal Regional da 1ª Região.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58796 Nr: 597-90.2016.811.0077

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Fernandes de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, Paulo Rogério de Souza e Silva - OAB:20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dê-se vistas ao apelado para contrarrazões.

Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, rementam-se os autos 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1º Região.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58793 Nr: 594-38.2016.811.0077

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dê-se vistas ao apelado para contrarrazões.

Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, rementam-se os autos 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1º Região.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 30174 Nr: 1272-63.2010.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Norma Raimunda Surubi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dê-se vistas ao apelado para contrarrazões.

Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, rementam-se os autos 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1º Região.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53280 Nr: 77-04.2014.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wágner Vicente da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 SENTENÇA

Vistos em correição

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil.

 Custas pela parte executada.

P.R.I.C. e após, observadas as formalidades legais, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58791 Nr: 592-68.2016.811.0077

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Admar Augusto de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, Paulo Rogério de Souza e Silva - OAB:20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Vista ao apelado para contrarrazões, pelo prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao Eg. TRF1, com as homenagens e cautelas 

de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 55850 Nr: 1143-51.2013.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo da 1ª Vara de Pontes e Lacerda-MT, Banco 

Bradesco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juizo da Vara Única de Vila Bela da Santíssima 
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Trindade-MT, Paulo Sergio Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - 

OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº. 56/07-CGJ, impulsiono os autos, com o fito 

de intimar o patrono do requerente, para recolher o valor da diligência do 

Oficial de Justiça.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-98.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

EUDES DA MATA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000121-98.2017.8.11.0077. REQUERENTE: EUDES DA MATA 

ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Vista à parte autora para 

requerer o cumprimento da sentença no prazo de cinco dias. Transcorrido 

o prazo sem manifestação, ao arquivo, com baixa. VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE, 13 de dezembro de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz(a) de Direito

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 126056 Nr: 2738-36.2018.811.0102

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AHR, GJSDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CASTALDO - 

OAB:8.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2738-36.2018.811.0102

Código n°: 126056

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de regulamentação e guarda, ajuizado por ANTÔNIO 

HILÁRIO RIBEIRO e GABI JOSIANE SOUZA DA SILVA CRUZ, inicialmente 

na comarca de Nova Ubiratã/MT.

 O acordo foi homologado à pág. 15.

Em manifestação à pág. 17, a Defensoria Pública requereu a expedição de 

ofício a empresa Armazéns Gerais Vedana, para que proceda ao 

desconto de ½ (meio) salário mínimo vigente, como ficou acordado entre 

as partes.

O juízo de Nova Ubiratã/MT declinou a competência para esta comarca, 

uma vez que a genitora e a menor envolvida residem atualmente nesta 

comarca.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Analisando os autos, verifico que o acordo homologado entre as partes já 

transitou em julgado, tendo o processo sido remetido ao arquivo definitivo, 

conforme se verifica à pág. 16. Assim, eventual novo pedido nos autos 

deve ser realizado por meio de cumprimento de sentença, já que não 

constou tal determinação no acordo homologado entre as partes, 

conforme artigo 529 do CPC.

Assim, INDEFIRO o pedido à pág. 17.

INTIME-SE a parte requerente da presente decisão. Não havendo nova 

manifestação em 10 (dez) dias, DETERMINO o retorno dos autos ao 

arquivo.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 07 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126077 Nr: 2745-28.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO MILITAO DE FREITAS 

- OAB:19747/O

 Intimar o advogado do réu para no prazo de 10 (dez) dias apresentar 

resposta a acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124072 Nr: 1859-29.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO WILLY JARDIM DA SILVA, 

ANDERSON JOSE PADILHA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O, HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE - 

OAB:23089/O, MARIA CRISTINA DE SÁ PEREIRA - OAB:25351/B

 Intimar o advogado do denunciado LEANDRO WILLY JARDIM DA SILVA 

para, no prazo de 02 (dois) dias, apresentar as razões do recurso em 

sentido estrito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106502 Nr: 880-72.2015.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES 

BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GINESIO ZOZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISLEI DE SOUZA 

CASTANHA - OAB:67450

 Autos nº: 880-72.2015.811.0102

 Código n°: 106502

Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença, proposto por BANCO DE LAGE 

LANDEN BRASIL S/A, em face de GINÉSIO ZOZ, com base no titulo judicial 

de ref.57.

À ref.72, as partes informaram que transacionaram quanto ao objeto da 

presente ação, pugnando pela homologação do acordo e suspensão do 

feito até o integral cumprimento da obrigação.

 À ref. 74, o exequente informou o pagamento integral do débito pelo 

executado, postulando pela homologação do acordo e extinção do feito.

É o necessário relatório.

DECIDO.

Inicialmente, CUMPRA-SE a decisão de ref. 67, promovendo-se a alteração 

da classe processual.

Considerando a expressa manifestação de vontade das partes, 

HOMOLOGO a transação celebrada, ademais, ante a noticia do 

cumprimento do acordo, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de 

mérito, na forma do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. O 

acordo à ref. 72, passa a fazer parte desta sentença, constituindo título 

executivo judicial.

Sem custas (art. 90, §3º, CPC).

Honorários na forma do art. 90, §2º, do CPC, ante a ausência de 
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disposição das partes.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vera/MT, 22 de Novembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125214 Nr: 2310-54.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 13.171

 Intimar o advogado do réu DANIEL ROSA DA SILVA para ciência e 

manifestação em relação a cota miniterial e documentos juntados à ref. 

101.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110762 Nr: 733-12.2016.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDDR, AVBO, INDRB-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 Ante o exposto, DECLARO EXTINTA a presente ação de alimentos, o que 

faço com fundamento no artigo art. 485, inc. III, do Código de Processo 

Civil (Lei nº. 13.105/15).Sem custas.Transitada em julgado, promovam-se 

as anotações e baixas necessárias e arquivem-se os autos.Ciência ao 

Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Vera/MT, 11 de 

dezembro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108745 Nr: 119-07.2016.811.0102

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO BOEING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO AUGUSTO SCARAVELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - 

OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PIVETTA - OAB:16725

 Autos nº: 119-07.2016.811.0102

Código n°: 108745

Vistos etc.

Trata-se de ação pelo rito comum, proposta por Bruno Boeing em desfavor 

de Ricardo Augusto Scaravelli.

No curso do processo, as partes informaram nos autos que entabularam 

acordo extrajudicial, pugnado pela homologação do acordo e suspensão 

do processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias, prazo em que deverá ser 

denunciado nos autos eventual descumprimento de qualquer dos seus 

termos, interpretando-se o silencio como concordância com o 

adimplemento da avença.

Homologado o acordo à ref. 100.

Certidão de decurso de prazo à ref. 106.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

Inicialmente, em que pese tenha havido a homologação do acordo nos 

autos – ref. 100 verifica-se que se tratam os autos de ação de 

conhecimento, o que se admite a suspensão, por convenção das partes, 

nos termos do artigo 313, inciso II, §4° do CPC, contudo, nada se diz 

quando a homologação do acordo com posterior suspensão. A 

homologação do acordo extrajudicial no caso de processo de 

conhecimento se dá nos termos do artigo 487, inciso III “b” do CPC.

Assim, TORNO sem efeito somente a parte em que homologou o acordo 

extrajudicial à ref. 100, permanecendo inalterados os outros termos da 

decisão.

Uma vez que houve o decurso do prazo da suspensão sem manifestação 

das partes, nos termos do acordo realizado, onde trataram as partes que 

se interpretava o silêncio como quitação do débito, considerando a 

manifestação de vontade das partes, HOMOLOGO o acordo por elas 

celebrado, pelo que JULGO EXTINTO o processo, com resolução de 

mérito, na forma do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários na forma acordada.

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vera-MT, 10 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124238 Nr: 1924-24.2018.811.0102

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO ROSENO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - OAB:14006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, LUCIANA COSTA 

PEREIRA - OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184 -A/MT

 Diante do exposto, considerando que o autor deixou de comprovar sua 

hipossuficiência, bem como de recolher as custas processuais, com 

fundamento nos artigos 290 c/c 485, IV, ambos do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO e, por 

consequência, determino o cancelamento da distribuição. Certificado o 

trânsito em julgado, às providências para efetivação do cancelamento 

dantes determinado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Vera/MT, 10 de dezembro de 2018.Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125119 Nr: 2257-73.2018.811.0102

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO CLEOPHE MILENA FRANCESCHINI, GUSTAVO 

MILENA FRANCESCHINI , MAURICIO MILENA FRANCESCHINI, EDMIRSON 

APPARECIDO FRANCESCHINI, FLAVIO MILENA FRANCESCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR MAURICIO SOLIVA 

SORIA - OAB:229003

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2257-73.2018.811.0102

 Código n°: 125119

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de alvará judicial manejado pelo Espólio de Cleophe 

Milena Franceschini, neste ato representado por seu inventariante 

Gustavo Milena Franceschini, Edmirson Apparecido Franceschini, Flávio 

Milena Franceschini, Maurício Milena Franceschini e Gustavo Milena 

Franceschini.

Em que pese conste dos autos autorização dos demais herdeiros, 

verifica-se que todos, em suas procurações, declararam-se casados, 

sendo necessário, portanto, a autorização dos cônjuges, salvo de 

comprovado o regime de separação absoluta (artigo 1.647 do Código 

Civil).

Assim, antes de analisar o mérito do pleito, INTIMEM-SE os requerentes 

para que apresentem os documentos necessário, no prazo de 15 (quinze) 

dias, promovendo a emenda da inicial, sob pena de indeferimento (art. 321, 

do CPC).

Se decorrido tal prazo sem que tenham sido tomadas as providências 

necessárias pela parte interessada, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

conclusos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1039614/12/2018 Página 665 de 669



CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera-MT, 10 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 103296 Nr: 1085-38.2014.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MENON SERAFIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA MARQUES PINTADO 

- OAB:17934/O

 Autos nº: 1085-38.2014.811.0102

 Código n°: 103296

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido ministerial à ref. 115, pelo que DEPREQUE-SE a inquirição 

da testemunha Aline Tayna da Silva Santos, a Comarca de Guarantã do 

Norte/MT.

 No mais, DILIGENCIE a Secretara de Vara em resposta a missiva expedida 

nos autos (ref. 80).

Com o retorno das missivas, CUMPRA-SE o disposto na decisão de ref. 

94.

EXPEÇASE o necessário no presente feito.

Vera/MT, 07 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69183 Nr: 608-88.2009.811.0102

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUCIA STEFFANELLO - 

OAB:4709-B MT, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7324

 Autos nº: 608-88.2009.811.0102

Código n°: 69183

Vistos etc.

Trata-se de ação de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso em face de Osmar Pereira de Souza.

Às fls. 553/567, foi proferida sentença julgando o feito parcialmente 

procedente.

 Às fls. 569/585, o requerido ofereceu embargos de declaração, sendo 

este rejeitado às fls. 639/640.

O requerido apresentou apelação às fls. 642/664.

Contrarrazões às fls.667/671.

Às fls. 674/675, as parte informaram que pactuaram o objeto da presente 

ação, postulando pela homologação do acordo e extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

O instrumento do acordo à fl. 674 está em ordem, e, pois, apto a merecer 

homologação.

 Desse modo, considerando a manifestação de vontade das partes, 

HOMOLOGO o acordo por elas celebrado, pelo que JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, III, “b”, do 

Código de Processo Civil.

Deixo de dispor quanto às custas, vez que estas não foram adiantadas 

(art. 18, Lei nº 7.347/1985).

Cada parte arcará com os respectivos honorários advocatícios (artigo 90, 

§2° do CPC).

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautela.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vera-MT, 13 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100200 Nr: 416-53.2012.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÉZAR LUCION, OTACILIO LUCION, 

CLOVIS LUCION, ANA MARIA LUCION, JULCE MARIA CAREGNATTO 

LUCION, NIRLEI DE FATIMA BINDA LUCION

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4.266, MARCELO ZANDONADI - OAB:4266, RENATO OLIVO DE 

SOUZA - OAB:6.509

 Autos nº: 416-53.2012.811.0102

 Código n°: 100200

Vistos, etc.

Inicialmente, INDEFIRO o pedido de fls. 477, considerando que embora a 

requerida tenha informado ser segunda titular da conta, não houve 

qualquer bloqueio do valor mencionado pela parte nos presentes autos, 

conforme extrato de fls. 416./148, sendo que os valores bloqueados no 

presente feito foram devidamente levantados conforme certidão de fl. 470.

De outro lado, DEFIRO o pedido da Fazenda Pública Estadual à fl. 473/474, 

pelo que DETERMINO a suspensão do presente feito pelo prazo de 01 (um) 

ano, ou até que haja nova manifestação nos autos, se antes do prazo.

 I. Decorrido o prazo prescricional, independentemente de novo despacho, 

INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste nos autos, informando 

eventual quitação do débito.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 13 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 65676 Nr: 1240-22.2006.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU DOS SANTOS FRANCO, MAURO DOS 

SANTOS FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B/MT, LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - OAB:OAB/PR 

65716, PAULO MORELI - OAB:13052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1240-22.2006.811.0102

Código n°: 65676

Vistos, etc.

CHAMO O FEITO À ORDEM

 Com efeito, foi deferida a pesquisa de bens do executado Alceu dos 

Santos Franco via sistema Renajud às fls. 137, todavia, a pesquisa e 

penhora de bens foi realizada também sobre os bens do procurador do 

executado, Mauro dos Santos Franco, conforme infere-se do extrato de 

fls. 139.

Desse modo, tendo em vista que a execução deve recair somente quanto 

aos bens do executado Alceu dos Santos Franco, DETERMINO a baixa da 

restrição realizada à fl. 139.

De outro lado, INDEFIRO o pedido de fls. 166, tendo em vista que o 

exequente não indicou qualquer bem em nome do executado, tampouco 

juntou aos autos documentos comprobatório de propriedade.

Assim, INTIME-SE a parte exequente para que indique bens passíveis de 

penhora em nome da parte executada, no prazo de 20 (vinte) dias. 

Desatendido fica, desde logo, determinada a SUSPENSÃO do feito (art. 

921, III e §1º, CPC/2015) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, 

observando-se o item 6.12.10 da CNGC.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 13 de dezembro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62960 Nr: 144-74.2003.811.0102
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE SOUZA CASTANHA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISLEI DE SOUZA 

CASTANHA - OAB:67450

 Autos nº: 144-74.2003.811.0102

Código nº: 62960

Vistos em correição.

 Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por RENATO FELICIANO 

DE DEUS NERY insurgindo contra sentença proferida nestes autos às fls. 

243.

A irresignação do embargante cinge-se à alegação de que houve omissão 

na sentença assinalada ao deixar de atribuir os honorários sucumbenciais 

devido ao causídico, que também atuou no feito como patrono do autor.

É o breve relatório. DECIDO.

É cediço que os embargos de declaração somente serão admitidos 

quando houver, na sentença ou decisão, obscuridade, contradição ou 

omissão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015.

Nesse diapasão, não verifico, in casu, a existência de quaisquer das 

hipóteses ensejadoras dos embargos declaratórios, mormente quando 

inexistem na decisão embargada omissão, contradição ou obscuridade.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO 

ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 168 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO 

CONHECIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – 

IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração são cabíveis 

somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no 

julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas 

hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a 

possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e 

já decidida. Não configura omissão a ausência de manifestação sobre 

tese apresentada tão somente nos embargos de declaração. Embargos de 

Declaração - Classe: CNJ-1689 TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Opostos nos 

autos do (a) Apelação / Reexame Necessário 67736/2015 -Classe: 

CNJ-1728). Protocolo Número/Ano: 126908 / 2015. Julgamento: 22/9/2015. 

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. GERALDO DA 

COSTA RIBEIRO FILHO - PROC. DO ESTADO), EMBARGADO - ELVIRA 

ROSA DOS SANTOS E OUTRO (s) (Advs: Dr (a). KATYA REGINA NOVAK 

DE MOURA). Relator (a): Exmo (a). Sr (a). DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA.

Por conseguinte, incumbe ao embargante recorrer adequadamente da 

decisão proferida por este Juízo, já que não se fazem presentes os 

requisitos que ensejam a oposição dos embargos de declaração.

Ademais, que nos casos de sentença homologatória de transação, 

descabe falar em sucumbência, já que o Poder Judiciário não acolhe ou 

rejeita as teses das partes, mas limita-se a aferir os aspectos formais e 

legais da vontade manifestada pelos sujeitos processuais na auto 

composição, vontade essa que pode discorrer inclusive quanto à verba 

honorária – hipótese dos autos. Desse modo, qualquer discussão entre 

patrono e cliente ser objeto de ação própria, sob pena de se alargar 

demasiadamente o objeto da lide em detrimento à célere prestação 

jurisdicional.

Destarte, ante a ausência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil/2015, REJEITO os embargos de 

declaração opostos.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 30 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71491 Nr: 595-21.2011.811.0102

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA ZAIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVADOR PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMIR JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:MT 17.597

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINÉ DE 

OLIVEIRA - OAB:14125

 Intimar o(a) Advogado(a) do requerido, acerca do desarquivamento dos 

autos (petição fls. 91 ), para no prazo de 15 (quinze) dias requerer o que 

de direito, sob pena de retorno do respectivo processo ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71557 Nr: 661-98.2011.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO JOSE DA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VERA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:OAB/MT 13.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANTUIL FERNANDES JÚNIOR 

- OAB:10705 MT

 Intimar os (as) Advogados (as) das partes para, no prazo de 10 (dez) 

dias apresentar manifestação em relação ao cálculo de fls. 454/455, nos 

termos decisão de fls. 452.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67400 Nr: 290-42.2008.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLOBAL SECURITIES CAPITAL PARTNERS ADVISORS 

CARP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO MILENA FRANCESCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE SPESSOTO 

PERSOLI - OAB:138630/SP, THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - 

OAB:OAB/MT 24.888-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR MAURICIO SOLIVA 

SORIA - OAB:, GRAZIELA APARECIDA DE ALMEIDA - OAB:236807 SP

 Intimar o(a) Advogado(a)THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL, acerca do 

desarquivamento dos autos (petição fls. 462), para no prazo de 15 

(quinze) dias requerer o que de direito, sob pena de retorno do respectivo 

processo ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101506 Nr: 737-54.2013.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PEREIRA MAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:14125

 Intimar o(a) Advogado(a) do éu, acerca do desarquivamento dos autos 

(petição fls. 318), para no prazo de 15 (quinze) dias requerer o que de 

direito, sob pena de retorno do respectivo processo ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102151 Nr: 146-58.2014.811.0102

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - 

OAB:6280-B

 Intimar o(a) Advogado(a) do indiciado, acerca do desarquivamento dos 

autos (petição fls. 31), para no prazo de 15 (quinze) dias requerer o que 

de direito, sob pena de retorno do respectivo processo ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63354 Nr: 351-05.2005.811.0102
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GENERAL MOTORS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INADIR LINO ZANETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora para, no prazo legal se manifestar em 

relação ao AR de fls. 263-v, bem como promover a citação da parte 

executada, nos termos da decisão de fls. 259.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-22.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAYANNE KAROLINNY RODRIGUES PATRIOTA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000080-22.2018.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LARISSA INA GRAMKOW - MT0008196A, para se manifestar em relação 

ao AR devolvido ID n. 16166952. VERA, 13 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-13.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA SILVA ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Intimar os advogados da parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestarem em relação a contestação de ID n. 16509500 e 

documentos anexos.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010159-14.2013.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

MARA PRANTE SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CEMAT - Centrais Elétricas de Mato Grosso (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Processo: 

8010159-14.2013.8.11.0102. REQUERENTE: MARA PRANTE SILVA 

REQUERIDO: CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Cuida-se de ação ajuizada sob o rito dos Juizados Especiais por Maria 

Prante Silva em desfavor de CEMAT – Centrais Elétricas de Mato Grosso. 

Agendada audiência de conciliação para a data de 12/12/2018, 

verificou-se ausência da parte reclamante, que mesmo devidamente 

intimada (id nº16817613) não se fez presente, sem qualquer justificativa. 

Desse modo, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito, na 

forma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95. Ante o exposto, DECLARO EXTINTO 

o processo, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei 

nº 9.099/95. Custas pelo reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, § 2º). Sem 

honorários (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Vera-MT, 13 de 

dezembro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
        PODER JUDICIÁRIO 
  COMARCA DE SORRISO 
 

 
PORTARIA N.º 101/2018-SOR 
 
 
O EXMO. SR. DR. ANDERSON CANDIOTTO – MM. JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO 
FORO DA COMARCA DE SORRISO ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS E, 

 
CONSIDERANDO que o art. 231 da Lei n.º 4.964/85 (COJE) considera o recesso forense o período 
compreendido entre 20 de dezembro e 06 de janeiro;  

 
CONSIDERANDO o teor do Provimento n.º 16/2018/CM, de 09/11/2018,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
CONSIDERANDO o que dispõe o art. 232 da Lei n.º 4.964/85 (COJE).  

 
CONSIDERANDO o teor da Portaria nº 1420/2018-PRES, de 14/11/2018. 

 
CONSIDERANDO o teor da Portaria nº 1424/2018-PRES, de 23/11/2018. 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º - Comunicar que, durante o recesso forense, o serviço de plantão judiciário destinar-se-á, 
exclusivamente, ao recebimento, conhecimento ou decisão das matérias urgentes elencadas no artigo 
232 do COJE e artigo 246 da CNGC, ficando vedada a publicação de sentenças, decisões e despachos, 
bem como intimação de partes ou seus advogados (as), exceto com relação às medidas urgentes e aos 
processos penais envolvendo réus presos, nos processos vinculados a essa prisão.  

 
Art. 2º - Comunicar, nos termos da Portaria n.º 1424/2018-PRES, de 23/11/2018, que o plantão dos 
Juízes de Direito da Comarca de Sorriso e Nova Ubiratã, dar-se-á da seguinte forma: 

 
INÍCIO TÉRMINO JUIZ PLANTONISTA 
14H DO DIA 19/12/2018 19H DO DIA 27/12/2018 ANDERSON CANDIOTTO 
19H DO DIA 27/12/2018 12H DO DIA 07/01/2019 GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI 
 

Art. 3º - Escalar para o período do recesso as Gestoras Judiciárias plantonistas da Comarca de Sorriso: 
 

INÍCIO  TÉRMINO GESTORA 
14H DO DIA 19/12/2018 12H DO DIA 26/12/2018 MICHELE OLIVA ZOLDAN 
12H DO DIA 26/12/2018 12H DO DIA 01/01/2019 CLAUDETE SCATOLIN 
12H DO DIA 01/01/2019 12H DO DIA 07/01/2019 KELLY MAYARA CIMI 

 
Art. 4º - Escalar para o período do recesso os Oficiais de Justiça plantonistas: 

 
INÍCIO  TÉRMINO OFICIAL 
14H DO DIA 19/12/2018 19H DO DIA 29/12/2018 EDEZIO DE OLIVEIRA 

SANTANA 
19H DO DIA 29/12/2018 12H DO DIA 07/01/2019 EDUR BALLOTIN 
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Art. 5º - Informar, para fins de contato, os telefones das Gestoras Judiciárias e Oficiais de Justiça 
plantonistas desta Comarca: 

 
I - GESTORAS JUDICIÁRIAS: 
 

Nome  Telefone (s) 
MICHELE OLIVA ZOLDAN (66) 9.9989-5275 
CLAUDETE SCATOLIN (66) 9.9989-5275 
KELLY MAYARA CIMI (66) 9.9989-5275 

 
II - OFICIAIS DE JUSTIÇA: 
 

Nome Telefone(s) 
EDEZIO DE OLIVEIRA SANTANA (66) 9.9978-2048 
EDUR BALLOTIN (66) 9.9636-7612 

 
Publique-se. Registre-se e cumpra-se, expedindo o necessário. 

 
Sorriso/MT, 10 de dezembro de 2018. 
 
 
 
 
ANDERSON CANDIOTTO 
Juiz de Direito Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ARENÁPOLIS 
 

PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO AO CADASTRO DE RESERVA DE 
CONCILIADORES PARA O CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E 
CIDADANIA – CEJUSC – COMARCA DE ARENÁPOLIS 

 
EDITAL N. 13/2018 - DF        AUTOS N.º 69069 
 
A Doutora Marina Carlos França, MMª. Juíza de Direito e Diretora do Fórum da Comarca de 
Arenápolis, no uso de suas atribuições legais e, na forma da lei, 
 
1- Torna Público a relação dos candidatos aprovados ao Processo Seletivo para Cadastro de Reserva 
ao Credenciamento de Conciliador  para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - 
CEJUSC, para o Fórum da Comarca de Arenápolis/MT, realizado no dia 25/11/2018,  abaixo 
relacionados:  

N. 
ORDEM 

NOME CANDIDATO PONTUAÇÃO  SITUAÇÃO 

1º João Marcelo Barros Massarolo 70 Aprovado 
2º Juliana P. da Silva Rossi Conte 68 Aprovada 
3º Silva Kristina G. Maierhofer Zagonel 64 Aprovada 
4º Alinne Santos Moraes 60 Aprovada 
5º Maria José Rodrigues Nakao 58 Aprovada 
6º Vinicius Gabriel F. Cavalcante 56 Aprovado 
7º Natahany Gonçalves de Oliveira 54 Aprovada 
8º Archângelo Rigonatto Zanutto 52 Aprovado 
9º Maicon Douglas da Silva Caja 52 Aprovado 

10º Gabriele Saraiva Rangel 50 Aprovada 
11º Paulo Roberto M. da Silva 50 Aprovado 
12º Camila Rodrigues Rosa 50 Aprovada 

 
2- O critério de avaliação, classificação, desempate e resultado, foi realizado de acordo com o item 
11 – 11.3, do Edital n. 09/2018-DF. 
 
3. A homologação do Processo Seletivo será realizada pelo Presidente do Tribunal de Justiça. 
 
4. Os candidatos aprovados ao cadastro de reserva, serão convocados pelo Juízo da Comarca, quando 
surgir a vaga relativa ao quadro, obedecendo-se à ordem de classificação e o número de vagas 
existentes. É de inteira responsabilidade do candidato informar qualquer alteração de dados, por meio 
do e-mail arenapolis@tjmt.jus.br. 
 
5. Ao serem convocados, os candidatos deverão apresentar os documentos constantes no Edital 
09/2018-DF, item 13 -13.3. 
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
desconhecimento, expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na 
forma da Lei. Eu (Glória de Jesus Pereira Santana) Gestora Geral que digitei.  
Arenápolis-MT,  14 de  dezembro de 2018 
 
MARINA CARLOS FRANÇA 
Juíza de Direito Diretora do Foro 

Disponibilizado - 14/12/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10396 Caderno de Anexos - 4 de 11

mailto:arenapolis@tjmt.jus.br


ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ARENÁPOLIS 
 

 
EDITAL Nº. 15/2018 

 
 
A Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Arenápolis/MT, Senhora Marina 
Carlos França, no uso de suas atribuições legais, consubstanciado no Provimento nº. 
05/2015, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso; 
 
1) Torna público nos termos do item 7.32.26 – Provimento 05/2015 e Edital n. 
003/2018-DF, a relação das entidades com cadastro regular, que requisitaram 
habilitação com a finalidade de obter recursos financeiros oriundos das prestações 
pecuniárias, das composições civis, das transações penais e suspensão condicional do 
processos realizados no Fórum desta Comarca, à saber: 

 
01 APAE HABILITADA 
02 SENAI HABILITADA 

 
2) Após 10 (dez) dias da publicação das entidades habilitadas, a entidade cadastrada 
poderá apresentar o projeto que será analisado pelo diretor para verificar se está na 
forma exigida por esta norma (item 7.32.26.1). 
 
3) A cada 2 (dois) anos as entidades deverão recadastrar-se, apresentado os documentos 
relacionados no item 7.32.28. 
 
4) O projeto deve ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias após a publicação da 
relação das entidades com os cadastros regulares, em duas vias (item 7.32.29).  
 
5) O projeto a ser apresentado pela entidade que pretende obter os recursos deverá 
seguir o Modelo Orientado para Projetos Sociais (item 7.32.29.1). 
 
Dado e Passado nesta cidade e Comarca de Arenápolis Estado de Mato Grosso, aos 10 
dezembro de 2018. Eu, Glória de Jesus P. Santana – Gestora Geral - Digitei. 

 
 
 
MARINA CARLOS FRANÇA 
Juiz de Direito Diretora do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SAPEZAL 
 

P O R T A R I A  N.º 057/2018-DF 
 
O EXMO. SENHOR DR. CONRADO MACHADO SIMÃO MM. JUIZ DE DIREITO E 
DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO GROSSO, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  
 
CONSIDERANDO o teor do Provimento nº 10/2016-CM que estabelece e normatiza o plantão 
regional no primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário deste Estado; 
 
RESOLVE: 
  
Estabelecer a escala de plantões do mês de JANEIRO/2019 como abaixo relacionado: 
 

JUÍZES, GESTORES/SERVIDORES E OFICIAIS DE JUSTIÇA 
 

DATA JUIZ(A) GESTOR(A) OFICIAL DE 
JUSTIÇA 

11/01/19 (19h) 
a 

14/01/19 (12h) 

Dr. Marcos Terêncio A. Pires 
(3ª Vara Cível de Tangará da 
Serra 
 

Rafael Mendes da Silva Francisco José 
Medeiros Menezes 

18/01/19 (19h) 
a 

21/01/19 (12h) 
 

Dra. Cristiane Padim da 
Silva 
 (4ª Vara Cível de Tangará da 
Serra) 
 

Ana Aparecida Cebalho Ítalo Rodrigues da 
Cunha Neto 

25/01/19 (19h) 
a 

28/01/19 (12h) 
 

Dra. Francisco Ney Gaíva 
(5ª Vara Cível de Tangará da 
Serra) 
 

Bruna Chagas Bizelli Antônio dos Santos 

 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 
Afixando-se cópia desta no átrio do Fórum, e remetendo-se à E. Corregedoria Geral da Justiça, à 
Promotoria, Defensoria Pública e OAB/MT local. 
                                         
Sapezal/MT, 10 de dezembro de 2018.                                    
 
 
Conrado Machado Simão 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SAPEZAL 
                           

EDITAL N. 20/2018-DF 
RECLASSIFICAÇÃO 
 
O Excelentíssimo Doutor Conrado Machado Simão, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da 
Comarca de Sapezal, no uso de suas atribuições legais,  
 
CONSIDERANDO o disposto no Edital nº 014/2012/GSCP, bem como no Edital nº 13/2018-DF – 
Disponibilizado no DJE nº 10335 em 11/09/2018; 
CONSIDERANDO a realização das provas na data de 21 de outubro de 2018, do novo Processo 
Seletivo para Recrutamento de Estagiários de Nível Superior da Comarca de Sapezal/MT do ano de 
2018, CIA 0107384-49.2017.8.11.0000; 
 
RESOLVE:  
 
TORNAR PÚBLICO A RECLASSIFICAÇÃO do Processo Seletivo para Recrutamento de 
Estagiários de Nível Superior desta Comarca, com as respectivas classificações, observados para os 
critérios de pontuação, aprovação e desempate as disposições do item 6, do Edital nº 13/2018-DF – 
Disponibilizado no DJE nº 10335 em 11/09/2018 e Resolução 020/2014-TP. 
 
6. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO 
6.1. Cada questão da prova objetiva valerá 2,5 (dois vírgula cinco) pontos. 
6.2. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem no mínimo 50% (cinquenta por 
cento) de acertos na prova objetiva 
6.3. A classificação será efetuada por ordem decrescente do total de pontos obtidos pelos candidatos 
na prova objetiva. 
6.4. Em caso de empate, será priorizado o candidato que:  
a) Apresentar melhor pontuação na prova de Português; 
b) Tiver maior idade. 
6.5. A nota final no processo seletivo será a soma algébrica da nota obtida nas provas objetivas. 
6.6. O resultado do processo seletivo será divulgado no Diário de Justiça Eletrônico e no Mural do 
Fórum desta comarca, em data a ser definida posteriormente. 
6.7. A habilitação no processo de seleção de estagiários não gera direito à convocação, que far-se-á 
na conveniência e necessidade da administração, garantindo aos aprovados a preservação da ordem 
de classificação no ato de preenchimento das vagas.” 
 
Serão admitidos recursos, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da Publicação deste Edital, 
quanto ao resultado final do Processo Seletivo, os quais deverão ser interpostos somente por meio 
de petição protocoladas no Cartório Distribuidor desta Comarca (Edital 013/2018-DF, item 7. dos 
Recursos). 
 
CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO - NÍVEL SUPERIOR - (Em ordem de 
classificação) 

 
ORDEM N O M E CURSO PONTUAÇÃO RESULTADO 

1 CLEYTON JUNIOR 
FERRAZ LOURENÇO 

CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS 75,00 Classificado(a) 
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2 RAISSA SILVA DE 
OLIVEIRA MOTA 

CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS 65,00 Classificado(a) 

 
ORDEM N O M E CURSO PONTUAÇÃO RESULTADO 

1 MARIA LUCIANA DOS 
SANTOS 

ADMINISTRAÇÃO 
DE EMPRESAS 67,50 Classificado(a) 

2 ANA RUBYA DO 
NASCIMENTO FERREIRA 

ADMINISTRAÇÃO 
DE EMPRESAS 60,00 Classificado(a) 

- RAQUEL MEDINA 
FERREIRA 

ADMINISTRAÇÃO 
DE EMPRESAS 47,50 

Desclassificado(a
) Item 6. do 
Edital 

 
ORDEM N O M E CURSO PONTUAÇÃO RESULTADO 

-  FRANCIELI BISPO DE 
OLIVEIRA SILVA PEDAGOGIA AUSENTE Desclassificado(a

) 
 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente edital. 
 
Sapezal-MT, 14 de dezembro de 2018. 
 
 
Conrado Machado Simão 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SAPEZAL 
 
 

EDITAL Nº 21/2018-DF 

GABARITO DEFINITIVO 
 
PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR 
DA COMARCA DE SAPEZAL/MT 
 
A Central de Administração do Fórum da Comarca de Sapezal/MT torna público o Gabarito 
Definitivo do Processo Seletivo para Recrutamento de Estagiários de Nível Superior desta Comarca, 
realizado no dia 21/10/2018, em conformidade com o Edital nº 13/2018DF – Disponibilizado no DJE 
nº 10335 em 11/09/2018 
 
Endereço do Fórum: Avenida Piramboia, 800 – Bairro Centro  - Sapezal/MT  
 

NÍVEL SUPERIOR 

 
 

Português 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

 
 

Noções de 
Informática 

11 
 

12  

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18  

19 
 

20 
 

 
 

Conhecimentos 
Gerais (Atualidades 

21 
 

22 
 

23 
 

24 
 

25 
 

26 
 

27 
 

28 
 

29 
 

30 
 

 

 
 

Raciocínio Lógico 

31 
 

32 
 

33 
 

34 
 

35 
 

36 
 

37 
 

38 
 

39 
 

40 
 

 

A B C 

D 

A B 

C 

D 

A B A B 

A B C D A B C 

D 

A B C D 

A 

B C D 

A B C D A B 

C 

D 

A B 

C D A B 

C 

D A 

B C D 

A B C D 

A 

B 

C 

D 

A B D A 

B 

D 

A B C D A B C 

D 

A B C D A 

B 

C D A C D A 

B 

C D 

A B C D A B C 

D A C D 

A 

C D 

A B C D 

A 

B 

C 

D 

A 

B 

C D 

A B D A 

B 

D 

A B C D A B C D 

B C D 

A 

B 

C 

D 

B C D 

A 

B C 

A B C D A B 

C 

D 

A B C D A B C D 

A B C A C 

A 

B 

C D 

A 

B 

C 

D 

B C 

D 

A B C D A B 

C 

D 

A B C D A B 

C 

D 

A B C D A B C 

D 

A C D A C 

D 

A B C D A B C D 

A B C D A B C D 

A B C D A C D A 

B 

C D 

A 

B D 

C 

D 

D 

B 

B 

D 

C 

A D 

B 

C 

C 

B 

B 

C 

D 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE TABAPORÂ 

 
 

PORTARIA Nº 062/2018/DF 
 
O Doutor RAFAEL DEPRA PANICHELLA, MM Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de 
Tabaporã/MT, no uso de suas Atribuições Legais; 
 

CONSIDERANDO o Provimento nº 16/2017-CM, que disciplina o período de plantão Judiciário, 
compreendido entre os dias 20 de dezembro de 2018 a 06 de janeiro de 2019;  
                               
CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 1420/2018-PRES, datada de 14 de novembro de 
2018, DJE nº 10379, do dia 21 de novembro de 2018, que estabelece o horário de expediente do 
Tribunal de Justiça e das Comarcas do Estado de Mato Grosso no período de  20 de dezembro de 
2018 a 6 de janeiro de 2019 (Recesso Forense), das 13 às 18 horas; 
 

CONSIDERANDO o Provimento nº 10/2016-CM, datado de 06/05/2016, que estabelece o Plantão 
Regional no Primeiro Grau de Jurisdição do Poder Judiciário de Mato Grosso nos finais de 
semana e feriados, bem como no plantão semanal. 
 

CONSIDERANDO a necessidade de normatizar a escala de servidores que atenderão durante o 
plantão judiciário desta Comarca de Tabaporã. 
 
    

RESOLVE: 
 

Art. 1º- CONVOCAR os Senhores Servidores que integrarão a escala de plantão judiciário no 
recesso forense. 
 
 Art. 2º- FIXAR o horário de expediente no período de 20.12.2018 a 06.01.2019, em virtude de 
recesso forense das 13 às 18:00 horas e aos sábados, domingos e feriados das 13:00 às 17:00 
horas, e estabelecer a escala de plantão dos servidores desta Comarca, conforme segue: 
 

 
PERÍODO JUIZ  TELEFONE 

20/12/2018 a 23/12/2018 Daiane Marilyn  Vaz (66) 99983-8473 

24/12/2018 a 28/12/2018 Dante Rodrigo Aranha da Silva (66) 99983-8473 

29/12/2018 a 01/01/2019 Fábio Petengill (66) 99983-8473 

02/01/2019 a 06/01/2019 Alexandre Sócrates da Silva 
Mendes 

(66) 99983-8473 
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PERÍODO ASSESSOR TELEFONE 

20/12/2018 a 26/12/2018 Thaylla Kaoani Sena (66) 98102-0846 

27/12/2018 a 04/01/2019 Danyla Augusta Nunes Henrique (65) 99924-5676 

05/01/2019 a 06/01/2019 Thaylla Kaoani Sena (66) 98102-0846 
 
 

 
PERÍODO OFICIAL DE JUSTIÇA TELEFONE 

20/12/2018 a 28/12/2018 Elizandra Cristina dos Santos 
Barreto   

(66) 99983-8473 

29/12/2018 a 06/01/2019 Alexsandro de Oliveira Prado (66) 99983-8473 

 
 

PERÍODO SERVIDOR TELEFONE 
20/12/2018 a 28/12/2018 Mayara Carla Ribeiro de Souza (66) 99983-8473 

29/12/2018 a 30/12/2018 Edaiane Novais de Souza  (66) 99983-8473 

31/12/2018 a 06/01/2019 Nathally Rogéria Pereira Gomes 
Jarschel 

(66) 99983-8473 

 

PERÍODO DIRETORIA DO FORO TELEFONE 

20/12/2018 a 21/12/2018 Etienne Regina dos Santos e 
Carmo Strambaioli 

(66) 99983-8473 

 
Publique-se, registre-se e cumpra-se, dando ciência aos Servidores Plantonistas, 
remetendo-se cópia desta à Diretoria-Geral, à Presidência do Tribunal de Justiça e à 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso 
 
Tabaporã/MT, 13 de dezembro de 2018. 
 
Rafael Depra Panichella 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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